
FDO ry, jäsenkirje maaliskuu 2016 

Viime viikonloppuna saimme kisavuoden avattua Espoossa Performing Arts SM-

karsinnoilla ja odotamme mielenkiinnolla ja jännityksellä seuraavia kisoja! 

 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Tärkeät maaliskuun päivämäärät 

2. Tanssiurheilija-lehden lukijakysely 

3. Antidoping FDO:n kilpailuissa 

4. Alustavia aikatauluja kansainvälisiin kisoihin 

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

1. Tärkeät maaliskuun päivämäärät 

 Oulun Performing Arts SM-karsinta II:n viimeinen maksu- ja 

ilmoittautumispäivä on tiistai 29.3. 

 Disco SM 2016 viimeinen maksu- ja ilmoittautumispäivä on keskiviikko 30.3. 

 Latino Show SM 2016 viimeinen maksu- ja ilmoittautumispäivä on 

keskiviikko 30.3. 

 

Jokaisesta teosilmoittautumisesta tulee sähköpostivahvistus. Jos vahvistusta ei ole 

tullut varttitunnissa, voit varmistaa perilletulon toimisto(at)fdo.fi. Tarkistathan, 

ettei vahvistus ole mennyt roskapostilaatikkoon! 

 

Jokainen kilpailija on velvollinen tarkistamaan hänelle tehdyt teosilmoittautumiset 

ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumistiedot tarkistat 

nettisivuillamme sisäänkirjautuneena näin: www.fdo.fi – Kirjaudu – Kilpailut – 

Tulevat kilpailut – klikkaa oikean kisan nimeä – Omat ilmoittautumiset. 

 

Niihin sarjoihin, joissa on kilpailijan musiikki, musiikin voi ladata joko 

teosilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään viikkoa ennen kilpailua. 

Teosilmoittautumisen jälkeen musiikin voi ladata teoksen ilmoittaja 

sisäänkirjautuneena yllä mainitulla Omat ilmoittautumiset -sivulla. 

Mikäli sinulla on ongelmia maksujen tai ilmoittautumisten kanssa, ole yhteydessä 

toimistoomme (toimisto(at)fdo.fi). Toimisto vastaa viikonlopun ja pääsiäisen 

pyhien aikana tulleisiin sähköposteihin heti tiistaina 29.3.  

 

2. Tanssiurheilija-lehden lukijakysely 

Suomen Tanssiurheiluliiton Tanssiurheilija-lehti jaetaan kaikille FDO:n jäsenille 

jäsenetuna. Lehdestä ilmestyy vuoden 2016 aikana yhteensä neljä numeroa. 

Tanssiurheilijaa halutaan kehittää vastaamaan lukijoiden toiveita – voit auttaa 

lehden kehittämisessä vastaamalla lukijakyselyyn 15.4. mennessä. Kyselyyn pääset 

tästä linkistä: 

http://www.fdo.fi/


https://onedance.tanssiurheilu.fi/apc.php?classname=form&methodname=getFor

m&org_id=5&form_guid=c50b4364bcaad2937214c59cc830e9a4 

Kiitos! 

 

3. Antidoping FDO:n kilpailuissa 

Antidopingsäännöt ovat osa FDO:n kilpailusääntöjä. Tutustuthan näihinkin sääntöihin 

huolella, sillä säännöt koskettavat kaikkia kilpailuihimme osallistuvia. 

FDO:n kilpailutoimintaan osallistuvat yhdistyksen jäsenet ovat dopingtestauksen piirissä 

kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella. 

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai 

menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta, joka voi tehdä mahdolliseksi 

kielletyn aineen tai menetelmän käytön hoidollisiin tarkoituksiin. 

FDO:n alaisissa tanssin lajeissa erivapauden piiriin kuuluvat kaikki aikuisten ikäryhmässä 

kilpailevat tanssijat. Tämä tarkoittaa, että muissa kuin aikuisten ikäryhmässä kilpailevien 

ei erivapautta tarvitse hakea. 

 

4. Alustavia aikatauluja IDOn kansainvälisiin arvokisoihin. 

 

Lisätietoja nettisivun uutispalstalta koskien Latin Show EM, Disco EM, Disco MM 

ja Moderni/jazz MM -kisoja. 

 

 

Hyvää etenevää kevättä ja treenikautta toivottaen, 

FDO ry tiedotusjaosto 


