
Hei jäsenet!   

 

Tässä helmikuun uutiskirjeessä: 

 

 

1.    KILPAILUT 2014 & VIIMEISET ILMOITTAUTUMISPÄIVÄT 

2.    KILPAILUMUSIIKKIEN LATAAMINEN 

3.    KOULUTUKSET VUONNA 2014 

4.    FDO:N TUOMARIREKISTERI 

5.    POIKKEUKSIA TOIMISTON AUKIOLOAJOISSA 

6.    IDOn KANSAINVÄLISIIN KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN 

7.    FDO:N URHEILUVAKUUTUS 2014 

 

 

Muistathan käydä myös virallisella uutisointikanavalla eli nettisivullamme, www.fdo.fi. Löydät meidät ja vuoden 

kilpailutapahtumat myös Facebookista! Vuoden ensimmäiset kilpailutapahtumat lähestyvät kovaa vauhtia - olethan 

sinäkin mukana joko tanssimassa tai kannustamassa! 

 

 

1. KILPAILUT 2014 & VIIMEISET ILMOITTAUTUMISPÄIVÄT 

 

Kilpailujen viralliset sivut löytyvät yhdistyksen nettisivuilta, www.fdo.fi --> Kilpailut --> Tulevat kilpailut. Tarkistathan 

kilpailujen viimeiset ilmoittautumispäivät, vuoden viimeisten kilpailujen osalta tietoihin on tullut muutoksia! 

Kilpailu Järjestäjä Paikka Pvm Ilmoittautuminen 

Performing Arts SM-karsinta FDO ry Kulttuuritalo, 

Helsinki 

29.03.2014 07.01.2014 - 

04.03.2014 

Street SM-karsinta FDO ry Kulttuuritalo, 

Helsinki 

30.03.2014 07.01.2014 - 

04.03.2014 

Disco SM 2014  FDO ry ja Studio Dance 

Effect 

Lietohalli, Lieto 12.04.2014 07.01.2014 - 

19.03.2014 

Latino Show SM 2014  FDO ry Hämeenlinnan 

seutu 

13.04.2014 07.01.2014 - 

19.03.2014 

Performing Arts SM-karsinta FDO ry ja Cooma Dance 

Academy 

Monitoimitalo, 

Jyväskylä 

26.04.2014 27.01.2014 - 

09.04.2014 

http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=23
http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=24
http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=18
http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=22
http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=19


 

 

Kaikkien kilpailujen alustavat aikataulut on julkaistu, ja kilpailuista julkaistaan lisää tärkeitä tietoja pitkin kevättä. 

Huomaattehan, että lopulliset kilpailuaikataulut luodaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Sarjojen 

kellonajat voivat muuttua, mutta kilpailupäivät eivät muutu. 

 

Battle SM -kilpailu on vielä kalenteroimatta, infoamme tämän kilpailun ajankohdasta ehti kun kisapaikka ja -aika 

ovat vahvistuneet! 

 

 

2. KILPAILUMUSIIKKIEN LATAAMINEN 

 

 Kilpailumusiikkeja ei tuoda enää kilpailuihin CD-levyillä, vaan kilpailijoiden omat musiikit ladataan sähköisesti 

kilpailuilmoittautumisen yhteydessä. Huomioittehan tämän ajoissa, sillä musiikkien lataaminen sulkeutuu aina 

viikkoa ennen kilpailua ja kilpailuun voivat osallistua vain teokset, joiden musiikki on ladattu asianmukaisesti 

etukäteen! Helsingin Performing Arts SM-karsinnan osalta viimeinen latauspäivä on täten 21.3. ja Street SM-

karsinnan osalta 22.3. 

 

 

 

3. KOULUTUKSET VUONNA 2014 

 

FDO järjestää kaksi tuomarikoulutusta sekä Lasten IKM-kilpailujen aattona lasten kilpailutoiminnan koulutuksen. 

 

KOULUTUS LASTENTANSSIN JA LASTEN KILPAILUTOIMINNAN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE, 9.5.2014 

Koulutuksen tavoitteena on tarjota valmentajille, tanssinopettajille ja kisakoreografeille lisäkoulutusta ja työkaluja 

omassa työssä kehittymiseen sekä itsearviointiin. Aihepiirejä ovat kilpailevan lapsen psykologia, lasten kilpailemisen 

eettisyys ja aikuisten arvomaailman vaikutus kilpailevan lapsen psykologiaan. Kouluttajana toimii urheilupsykologi 

Satu Kaski. 

 

Paikka: Helsinki/Espoo (vahvistuu myöhemmin)  

Aika: perjantai 9.5.2014 klo 18.00 – 20.00 

Street SM-karsinta FDO ry ja Cooma Dance 

Academy 

Monitoimitalo, 

Jyväskylä 

27.04.2014 27.01.2014 - 

09.04.2014 

Lasten Disco & Street & 

Performing Arts IKM 2014  

FDO ry ja Tanssikoulu 

DCA 

Espoo 10.05.2014 - 

11.05.2014 

10.02.2014 - 

16.04.2014 

Street SM 2014  FDO ry ja Vantaan 

Voimisteluseura 

Energia Areena, 

Vantaa 

17.05.2014 - 

18.05.2014 

17.02.2014 - 

28.04.2014 

Performing Arts SM 2014  FDO ry ja Tanssikeskus 

Footlight 

Töölön kisahalli, 

Helsinki 

07.06.2014 - 

08.06.2014 

07.03.2014 - 

21.05.2014 

http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=20
http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=25
http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=25
http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=21
http://www.fdo.fi/contest.php?ID=27&contest_id=26


Osallistumisoikeus ja hinta: FDO:n jäsenille, maksuton 

Ilmoittautuminen: Sitovat ennakkoilmoittautumiset 25.4.2014 mennessä sähköpostilla president(at)fdo.fi. Ilmoita 

sähköpostissa koulutukseen osallistuvan henkilön nimi ja jäsennumero. 

 

 

TUOMARIKOULUTUS, HELSINKI, 29.5.2014 

 

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.  

 

Paikka: Nuorten toimintakeskus Happi, Sörnäisten rantatie 31, 00500 Helsinki 

Aika: perjantai 29.5.2014 kello 10.00 – 18.00 

Osallistumisoikeus ja hinta: FDO:n yli 18-vuotiaille jäsenille, maksuton. FDO varaa oikeuden rajata 

osallistumisoikeutta. 

Ilmoittautuminen: Sitovat ennakkoilmoittautumiset 8.5.2014 mennessä sähköpostilla president(at)fdo.fi. Ilmoita 

sähköpostissa koulutukseen osallistuvan henkilön nimi ja jäsennumero.  

 

 

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.  

 

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.  

 

 

4. FDO:n TUOMARIREKISTERI 

 

FDO ottaa 1.1.2015 käyttöön oman tuomarirekisterin, jonka tarkoituksena on pitää yllä listausta sellaisista 

henkilöistä, joilla 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. 



 

Ylläolevat kriteerit täyttävä henkilö voi hakea pääsyä tuomarirekisteriin. Rekisterissä olevat tuomarit nauttivat 

vuodesta 2015 alkaen 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. 

Tuomari voi korvata tuomarikoulutuksen tuomarointikokemuksella, mikäli hän on toiminut tuomarina vähintään 

viidessä FDO:n alaisessa kilpailussa. 

 

Rekisteriin haetaan sähköpostilla. Kerro viestissä seuraavat tiedot: 

• Nimi ja syntymäaika 

• Puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

• Lajit, joita olet pätevä tuomaroimaan 

• Kilpailut, joissa olet toiminut tuomarina 

• Milloin ja missä osallistuit tuomarikoulutukseen / haetko listalle pitkän tuomarikokemuksen perusteella 

 

Lähetä tiedot osoitteeseen president(at)fdo.fi. Hallitus käsittelee hakemukset ja lisää tiedot rekisteriin. FDO ry 

pidättää oikeuden muutoksiin rekisterissä. FDO ry on oikeutettu tarkastamaan hakijan antamien tietojen 

oikeellisuuden sekä mahdollisten väärinkäytösten ilmetessä poistamaan henkilön rekisteristä. 

  

 

5. POIKKEUKSIA TOIMISTON AUKIOLOAJOISSA 

FDO:n toimisto on suljettu 20.-25.3.2014. 

 

6. IDOn KANSAINVÄLISIIN KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN 

Kaikkien IDOn kilpailujen viimeiset ilmoittautumispäivät sekä kaikki ilmoittautumisohjeet on julkaistu yhdistyksen 

nettisivuilla (http://www.fdo.fi/index.php?ID=94&page_id=17). Kilpailut, joiden ilmoittautuminen sulkeutuu 

erittäin pian lajin kansallisen arvokilpailun jälkeen on merkitty punaisella – tarkistathan viimeiset 

ilmoittautumispäivät ajoissa! 

 

Seuraaviin vuoden 2014 IDOn arvokilpailuihin jaetaan edustuspaikat vuoden 2013 kansallisten arvokilpailujen 

tulosten perusteella: 

 

DANCE WORLD FESTIVAL 2014, Apr 5 - Apr 6, France / European Championships: Latino show 

 

XI. World dance OLYMPIAD 2014, Apr 29 - May 9, Russian Federation / World Cup: Disco dance, Break dance, 

Electric Boogie, Hip Hop, Jazz dance, Modern, Show dance 

 

IDO European Streetdance Show Championships 2014, Jun 6 - Jun 8, Lithuania / European Championships: Street 

Dance Show; World Cup: Hip Hop 

 

IDO WORLD SHOW DANCE CUPS, May 9 - May 10, Italy / World Cup: Show dance 



 

IDO EUROPEAN JAZZ & MODERN CHAMPIONSHIPS 2014, May 29 - Jun 1, Serbia / European Championships: Jazz, 

Modern 

 

HUOM: KAIKKI STREET BATTLET SM 2013 -SIJOITUSTEN PERUSTEELLA! 

 

 

 

7. FDO:N URHEILUVAKUUTUS 2014 

FDO:n jäsenilleen tarjoama edullinen ja kattava urheiluvakuutus on kalenterivuosikohtainen. FDO:n kisoissa 

urheiluvakuutus ei ole pakollinen, mutta suositeltava. IDOn kansainvälisiin arvokisoihin lähtevillä kisaajilla tulee olla 

voimassa joko FDO:n tai muu vakuutus, joka kattaa kilpailut ulkomailla. Lisää tietoa www.fdo.fi --> Jäseninfo --> 

Urheiluvakuutus. 

 

Pohjolan Omasairaalassa lääkäripalvelut ja vakuutusyhtiön korvauspalvelut saman katon alla 

 

Omasairaala on ortopediaan ja käsikirurgiaan erikoistunut yksityissairaala, joka tutkii, leikkaa ja kuntouttaa 

olkapään, kyynärpään, ranteen, käden, polven, nilkan, jalkaterän ja lonkan alueen ortopedisiä vaivoja. Saat saman 

katon alta erikoislääkäreiden vastaanottopalvelut, tutkimukset, leikkauspalvelut ja kuntoutuksen. Pohjola 

Vakuutuksen asiakkaita varten sairaalan tiloissa työskentelee korvauskäsittelijöitä, jotka hoitavat vakuutusasiasi 

saapuessasi sairaalaan. Hoivamestarit auttavat tarvittavien kaavakkeiden täyttämisessä lääkärikäynnin yhteydessä. 

 

Jos tulet Omasairaalaan vakuutusasiakkaana, sinua autetaan hoitamaan korvausasiasi paikan päällä 

vakuutusyhtiöstäsi riippumatta. Omasairaalan omistaa Pohjola Vakuutus Oy, ja sairaala tekee yhteistyötä 

useimpien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lue lisää: www.omasairaala.fi. 

 

 

 


