
Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Performing Arts SM 2014 päättää kilpailukevään! 

2. Battle SM syyskuussa 2014 

3. Uusia kilpailusarjoja vuonna 2015 

4. Vuoden 2015 kilpailut 

5. Tuomarirekisteri käyttöön ensi vuoden alusta 

6. Toimiston aukioloajat kesällä 

 

FDO ry kiittää upeasta alkuvuodesta ja toivottaa jäsenilleen rentouttavaa ja riemukasta kesää! 

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

1. Performing Arts SM 2014 päättää kilpailukevään! 

Performing Arts SM 2014 käydään viikonloppuna Helsingissä, Töölön kisahallissa. Kehotamme vielä kaikkia kilpailijoita 

tarkistamaan lopullisen aikataulun ja ilmoittautumisen aukioloajat. Tervetuloa paikalle kannustamaan tanssijoita vuoden 

suurimpaan, kilpailukevään päättävään tapahtumaan! 

2. Battle SM syyskuussa 2014 

Battle SM 2014 järjestetään syyskuussa Helsingissä. Kilpailun ilmoittautuminen on jo käynnissä, ja jatkuu läpi kesän! 

Kilpailun tietoja täydennetään kesän aikana kilpailun sivuille. 

3. Uusia kilpailusarjoja vuonna 2015 

Yhdistyksen hallitus on päättänyt seuraavien, uusien kilpailusarjojen perustamisesta: 

 Performing Arts pienryhmä aikuiset 2 

 Hip hop pienryhmä aikuiset 2 

 Disco dance muodostelma jaetaan ikäryhmiin: disco dance muodostelma aikuiset, disco dance muodostelma lapset 

& juniorit. 

Näissä sarjoissa kilpaillaan vuonna 2015. Kaikki uudet sarjat ovat suoraan arvokilpailussa käytäviä sarjoja, eli niissä ei 

järjestetä karsintakilpailuja. 

4. Vuoden 2015 kilpailut ja kilpailusäännöt 

Vuoden 2015 kilpailuista suurin osa on jo varmistunut, ja kaikkien kisojen ajankohdat ja paikat päivittyvät lähiaikoina 

yhdistyksen nettisivuille, Tulevat kilpailut -osioon. Kesän aikana kannattaa pitää silmät auki ja käydä sivuja tutkimassa! 

Kaikkia koreografeja ja kisoihin aikovia muistutamme kilpailusääntöihin tutustumisesta - varsinkin ikäsäädöksiin kannattaa 

tutustua huolella jo ennen kisaryhmien kokoamista. Lajikohtaisiin kilpailusääntöihin voi tulla pieniä muutoksia seuraavalle 

kilpailuvuodelle, ja uusi sääntöpäivitys julkaistaan lokakuun 2014 aikana. 



5. Tuomarirekisteri käyttöön ensi vuoden alusta 

FDO ottaa 1.1.2015 käyttöön oman tuomarirekisterin, jonka kokoaminen on alkanut syyskuussa 2013. FDO:n 

tuomarirekisterin 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 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. 

6. Toimiston aukioloajat kesällä 

FDO:n toimisto on kiinni osan kesästä. Tarkat loma-ajat päivitetään yhdistyksen nettisivujen uutispalstalle kesäkuun aikana. 

Toimiston ollessa kiinni voitte olla kiireellisissä asioissa yhteydessä puheenjohtajaan, president(at)fdo.fi.  

 


