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1. Kilpailumuutokset 2017 ja 2018 

Kilpailuissa tapahtuu monia muutoksia vuosina 2017 ja 2018. Tässä lyhyesti tiivistettynä tapahtuvat 

muutokset, luethan tarkat tiedot nettisivumme uutispalstalta (ajankohtaista). 

- monipäiväisissä kilpailuissa sarjalle alustavassa aikataulussa määritelty kilpailupäivä voi muuttua 

lopulliseen aikatauluun, joten kilpailijoiden tulee varautua oman sarjan kilpailupäivän muutokseen. 

- kilpailujen osallistumismaksut nousevat 

- Performing Arts -teosten kilpailuilmoittautumisen yhteydessä tulee jatkossa ilmoittaa 

kilpailuteoksen laji (Show, Jazz, Nykytanssi, muu), jonka mukaan edustuspaikat määräytyvät lajien 

kansainvälisiin kilpailuihin. 

- Performing Arts duo aikuisten sarjassa ei järjestetä karsintaa keväällä 2017 

- Junioreiden ja aikuisten Performing Arts -soolokilpailusarjat sijoitetaan omaksi 

kilpailukokonaisuudeksi vuodesta 2018 alkaen. Sarjojen erilliset karsintakilpailut poistuvat, ja sarjat 

kilpaillaan kokonaisuudessaan alkukarsinnoista finaaliin syyskaudella käytävissä kilpaluissa. Vuosi 

2017 on siirtymävuosi, jolloin kilpaillaan jo julkaistun kilpailukalenterin mukaan soolot keväällä 

karsinnoissa sekä SM-kilpaluissa, mutta myös jo syksyllä uudestaan omana kilpailunaan. 

- uusia kilpailusarjoja vuonna 2017: Performing Arts pienryhmä aikuiset3, Latino Show pienryhmä 

lapset, Latino Show pienryhmä juniorit (aiemmin olleet yhdistettynä sarjana, jatkossa erillisinä), 

Salsa duo aikuiset, Disco Dance Rising Star soolo juniorit, Disco Dance Rising Star soolo aikuiset. 

- Performing Arts- ja Streetlajien Aikuiset2 (+31 v.) ja Aikuiset3 (+45 v.) ikäryhmille järjestetään 

kokonaan oma kilpailutapahtumansa vuonna 2018. Mukana ovat jo olemassaolevat pienryhmä- ja 

muodostelmasarjat, ja mahdollisesti muita uusia sarjoja. 

- Battle SM -kilpailut jäävät pois vuoden 2016 jälkeen. Junioreiden Battlet (Hip hop 1vs1 ja Locking 

1vs1) kilpaillaan osana Street SM -kilpailuja vuodesta 2018 alkaen. 

- Disco SM ja Latino Show SM -kilpailut yhdistetään yhdeksi kahden päivän kilpailukokonaisuudeksi 

vuodesta 2018 alkaen. 

- Latino Show SM -kilpailuissa käydään jatkossa kaikkien ikäryhmien Latino Show -kilpailusarjat. 

 

2. Kilpailusäännöt 2017 

Kilpailusäännöt on päivitetty vuodelle 2017. Tutustu päivitettyihin sääntöihin www.fdo.fi – kilpailut 

– kilpailusäännöt. 

 

3. Karsintakilpailut Performing Arts 25.-26.3.2017 Helsinki majoitusinfoa 

Olemme tehneet sopimukset rajallisesta määrästä 1hh ja 2hh huoneita Messukeskuksen 

yhteydessä sijaitsevaan Holiday Inn -hotelliin. 

http://www.fdo.fi/


 

 Holiday Inn Helsinki Exhibition and Convention Centre-Messukeskus, 

 Messuaukio 1, 00520 Helsinki 

 Puh. 0200-48102, e-mail: helsinki.holidayinn@restel.fi 

 Hinnat (sis alv): 

 1-hengen huone: 128 eur / huone / vrk 

 2-hengen huone: 143 eur / huone / vrk 

 Lisävuode aikuiselle: 36 eur / vrk 

 

 Huonehintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen, asiakassaunat, langaton internetyhteys sekä 

 kuntosalin vapaa käyttö. 

 

 Maksutapa: käteinen tai luottokortti, maksu paikan päällä. 

 

 Varaukset: my.reservation@restel.fi, puh. +358 20 055 055. 

 

 Varaa huoneesi suoraan hotellista 27.2.2017 mennessä ja mainitse varatessasi tunnus  

 ”FDO”. 

 

Varattu majoitus on vieraiden käytössä tulopäivänä kello 15.00. Huoneenluovutus on 

lähtöpäivänä kello 12:00. 

 

4. Arvokisaedustukset ja sijoitukset 

FDO ry julkaisee edelleen arvokisojen osallistujat ja sijoitukset nettisivun uutispalstalla  

kilpailukohtaisesti! Seuraa Suomen maajoukkueen menestystä ja saavutuksia! 

 

5. Stipendit 

Stipendit 2017 jaetaan kuluvan vuoden kilpailujen perusteella ja ovat käytettävissä 1.1.-

31.12.2017. Stipendit ja perustelut julkaistaan tuttuun tapaan nettisivullamme 

pyhäinpäivänä lauantaina 5.11. kello 12.00.  
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