
FDO ry jäsenkirje, elokuu 2014 
Alkaneen syksyn tervehdys! FDO palailee kesätauolta ja loppuvuoden tapahtumia suunnitellaan jo hyvää 
vauhtia. Syyskuun jäsenkirjeessä enemmän näistä, sekä jo vuoteen 2015 valmistautumisesta: 
 
1. BATTLE SM 2014 & WORKSHOPIT 
2. TUOMARIKOULUTUS, TAMPERE, 27.9.2014  
3. FDO TUOMARIREKISTERI - voimaan 1.1.2015 
4. PYHÄINPÄIVÄN VIIKONLOPPU 
5. KILPAILUT 2015 
6. OMA NIMI JA YHTEYSTIEDOT FDO:N JÄSENREKISTERISSÄ 
 
Mukavaa syksyä ja tanssi-iloa toivottaen, 
 
 
FDO ry:n tiedotusjaosto 
 
*************************************************************************** 
 
 

1. BATTLE SM 2014 & WORKSHOPIT 
Kilpailun ilmoittautuminen päättyy 1.9. joten nyt kannattaa ajoissa huolehtia osallistumismaksu ja 
ilmoittautuminen kuntoon! Kilpailun omalla sivulla on päivitettynä paljon tärkeää tietoa muun muassa kovasta 
tuomaripaneelistamme sekä hotelli Cumulus Kaisaniemen sopimushinnoista. 
Kilpailun jälkeisenä maanantaina, 22.9., järjestämme Helsingissä Rob-1:n workshopit seuraavasti: 
 
Educate before you recreate - Masterclass 
Locking - Keskitaso-edistyneet 
90's - Keskitaso-edistyneet 
 
Tarkat tiedot kellonajoista, paikasta ja ilmoittautumisesta piakkoin FDO:n nettisivuilla, FB-ryhmässä sekä FB-
tapahtumassa! 
 

2. TUOMARIKOULUTUS, TAMPERE, 27.9.2014  
Kaikkien FDO:n alaisten lajien yhteinen tuomarikoulutus on suunnattu ensisijaisesti tuomaroinnista 
kiinnostuneille, tuomarointitehtäviin tähtääville ja jo tuomareina kokeneille henkilöille. Koulutuksessa käydään 
läpi tärkeimpiä kilpailusääntöjä, tuomareiden velvollisuudet ja oikeudet, arviointijärjestelmät ja tuomaroinnin 
periaatteet, arvioinnin psykologisia kysymyksiä sekä arviointia käytännössä. Koulutuksen osallistujamäärä on 
rajattu. 
Ilmoittaudu mukaan pian! 
 
Paikka: Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, 33100 Tampere 
Aika: lauantai 27.9.2014 klo 10.00 – 18.00 
Osallistumisoikeus ja hinta: FDO:n yli 18-vuotiaille jäsenille, maksuton. FDO varaa oikeuden rajata 
osallistumisoikeutta. 
Ilmoittautuminen: Sitovat ennakkoilmoittautumiset 6.9.2014 mennessä sähköpostilla president(at)fdo.fi. 
Ilmoita sähköpostissa koulutukseen osallistuvan henkilön nimi ja jäsennumero. 
 
 



3. FDO TUOMARIREKISTERI - voimaan 1.1.2015 
FDO ottaa 1.1.2015 käyttöön oman tuomarirekisterin. Rekisterissä olevat tuomarit nauttivat korkeampaa 
tuomaripalkkaa kuin rekisteriin kirjaamattomat. FDO:n alaisiin kilpailuihin valitaan tuomareita ensisijaisesti 
koulutettujen, rekisteriin kirjattujen tuomareiden joukosta. Rekisterissä pysyäkseen tuomarin on joko 
tuomaroitava FDO:n alaisessa kilpailussa (ja osallistuttava tuomaroinnin yhteydessä järjestettävään 
tuomariseminaariin) tai osallistuttava tuomarikoulutukseen vähintään neljän vuoden välein. 
 
Rekisteriin voi hakea henkilö, jolla on tuomarointiin riittävä tanssin asiantuntemus JA FDO:n 
tuomarikoulutuksessa (8h) hankittu pätevyys JA vähintään yhden FDO:n alaisen, kansallisen kilpailun kokemus 
tuomarityöstä JA 
halu jatkaa tuomarityötä jatkossa. Tuomari voi korvata tuomarikoulutuksen tuomarointikokemuksella, mikäli 
hän on toiminut tuomarina vähintään viidessä FDO:n alaisessa kilpailussa. 
 
Rekisteristä ja siihen hakemisesta antaa lisätietoja puheenjohtaja Pia Erkko (president(at)fdo.fi).  
 
 

4. PYHÄINPÄIVÄN VIIKONLOPPU 
FDO:n stipendiaatit julkaistaan tuttuun tapaan pyhäinpäivän viikonloppuna. Tanssin Gaalan sijasta on luvassa 
aivan uudenlainen yllätys - seuraa siis syksyllä nettisivujamme! Pyhäinpäivän viikonloppuna järjestetään myös 
tiiviskursseja, joten varaa viikonloppu kalenteriisi ja pysy kuulolla! 
Infoamme kursseista niin jäsenkirjeissä, nettisivullamme kuin FB-sivullammekin. 
 
 

5. KILPAILUT 2015 
Ensi vuoden lähes kaikkien kilpailujen päivämäärät ja paikkakunnat on julkaistu nettisivullamme. Käythän 
ajoissa tutustumassa kisakalenteriin, kilpailuissa järjestettäviin uusiin sarjoihin (Disco dance muodostelma 
lapset & juniorit, Performing arts pienryhmä aikuiset2, Hip hop pienryhmä aikuiset2) ja myöhemmin syksyllä 
julkaistaviin, päivitettyihin kilpailusääntöihin. 
Jo kalenteroidun Performing Arts SM 2015 -kilpailun osalta huomautamme, että joitain kilpailusarjoja 
joudutaan mahdollisesti käymään jo perjantaina - lopulliset kilpailupäivät vahvistetaan niin pian kuin 
mahdollista. 
 
 

6. OMA NIMI JA YHTEYSTIEDOT FDO:N JÄSENREKISTERISSÄ 
Jokainen FDO:n sähköiseen järjestelmään rekisteröitynyt henkilö voi päivittää omat yhteystietonsa Omalla 
sivullaan - kirjaudu tunnuksillasi sivulle, korjaa muuttuneet tai virheelliset tiedot kenttiin ja muista klikata 
"tallenna". Pidäthän yhteystietosi ajan tasalla aina, niin saamme sinuun tarvittaessa yhteyden! 
International Dance Organization vaatii, että arvokisoihin lähtevien ilmoittautumisessa on käytetty virallista 
nimeä eli nimeä siten kuin se passissa on kirjoitettu. Arvokisailmoittautumisten tiedot otetaan FDO:n 
jäsenrekisteristä, joten tarkistathan, että omissa tiedoissasi olet ilmoittanut oman virallisen nimesi, etkä 
esimerkiksi lempinimeä etunimenä. IDO voi langettaa rangaistuksen väärien nimitietojen ilmoittamisesta. 


