
FDO ry, jäsenkirje helmikuu 2016 

FDO:n kilpailukevät käynnistyy jo runsaan kahden viikon päästä, kun ensimmäinen Performing Arts -karsinta tanssitaan 
Espoossa. Oletteko te jo valmiita tiiviiseen kilpailukevääseen? Me odotamme malttamattomina kuukausia tanssisaleissa 
hioutuneita ideoita, hienoja 
kilpailusuorituksia ja tanssielämyksiä - tavataan pian tanssin parissa! 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Kilpailujen osallistumismaksujen ja ilmoittautumisten aukiolo 
2. Muistilista kevään kilpailuja varten 
3. IDO-kilpailut 2016 

****************************** 

1. Kilpailujen osallistumismaksujen ja ilmoittautumisten aukiolo 
Kaikkien kilpailujen maksut ja ilmoittautumiset ovat kesäkuun Performing Arts SM-kilpailua lukuun ottamatta jo auki. 

Performing Arts SM-karsinta 1: VIIMEINEN MAKSU- JA ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ ON TIISTAI 1.3.! 
Performing Arts SM-karsinta 2: 29.3. saakka 
Disco SM 2016: 30.3. saakka 
Latino Show SM 2016: 30.3. saakka 
Lasten Disco & Street & Performing Arts IKM 2016: 20.4. saakka 
Street SM 2016 27.4. saakka 
Performing Arts SM 2016 11.3.-18.5. 

2. Muistilista kevään kilpailuja varten: 
- Tarkasta kilpailusäännöt www.fdo.fi - Kilpailut - kilpailusäännöt. 
- Alustavat aikataulut on julkaistu nettisivullamme Kilpailut - Tulevat kilpailut. 
- Julkaistut aikataulut ovat alustavia, ja ne voivat muuttua osallistujamäärien perusteella merkittävästi. Vaikka päivien 
aikatauluissa voi tapahtua muutoksia esimerkiksi sarjojen alkamisajoissa ja sarjojen järjestyksessä, ei monipäiväisten 
kilpailujen sarjoja siirretä päivältä toiselle. Kilpailujen lopulliset aikataulut julkaistaan mahdollisimman pian 
ilmoittautumisen päätyttyä. 
- Tänä vuonna kaikista kisoista ja kaikista ikäryhmistä on poistettu finaalien avoin sijoitusten näyttö aikataulusyistä ja 
tasapuolisuuden vuoksi. 
- Niissä sarjoissa, joissa kilpailija tanssii omaan musiikkiinsa, on omat musiikit ladattava viimeistään viikkoa ennen 
kilpailun alkua. Musiikin voi ladata vain teoksen ilmoittaja: 
www.fdo.fi - Kirjaudu - Kilpailut - Tulevat kilpailut - klikkaa oikean kisan nimeä - omat ilmoittautumiset - lataa musiikki. 
- Kukin jäsen näkee rekisteristämme omalta sivultaan omien jäsen- ja osallistumismaksujensa tilanteen sekä kilpailujen 
alta (tulevat kilpailut - oikea kisan nimi - omat ilmoittautumiset) mihin kaikkiin 
sarjoihin hänet on ilmoitettu. 

3. IDO-kilpailut 2016 

Olemme julkaisseet ja uutisoineet kaikki tämän vuoden IDOn kilpailut ja päivämäärät joihin mennessä omasta 
osallistumishalukkuudesta tulee 
ilmoittaa FDO:lle. 

1. Kaikkien lajien alkuvuoden kilpailut (ilmoittautumiset viime vuoden 2015 sijoitusten perusteella) 
2. Streetkilpailut loppuvuosi (kaikkien streetkilpailujen ilmoittautumiset FDO:lle viimeistään 16.6. eli n. 1 kk Street 
SM-kilpailun jälkeen). 
3. Discokilpailut  loppuvuosi (EM-kisaan ilmoittautumiset FDO:lle viim. 3.5. eli 2 viikkoa Disco SM-kilpailun jälkeen ja 
lapset 
ma 16.5. mennessä eli heti Lasten IKM-kilpailua seuraavana päivänä. Muut discokilpailut viimeistään 16.6.). 
4. Couple Dance -kilpailut (Latino Show) loppuvuosi (ilmoittautumiset FDO:lle viimeistään 16.6.) 
5. Performing Arts -kilpailut loppuvuosi (HUOM! ilmoittautumiset FDO:lle kaikkiin Performing Arts -kilpailuihin 
viimeistään 31.8.). 

Hyvää treenikevään jatkoa ja nähdään kisoissa! 
FDO ry, tiedotusjaosto 

 


