Kilpailuinfo TUL:n mestaruuskilpailut 8.-9.12.2018
Tampereen Sisu järjestää TUL:n joukkuevoimistelun avoimet välinesarjojen mestaruuskilpailut Hervannan
vapaa-aikakeskuksessa, Tampereella 8.-9.12.2018.
Kilpailuiden lomassa käydään myös VAU:n ja Tampereen Sisun järjestämät rytmisen voimistelun Special
Olympics-kilpailut.
KILPAILUPAIKKA JA -AIKA
Hervannan vapaa-aikakeskus
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere
7.-9.12.2018
Kilpailuhalli on auki perjantaina klo 16.30-20.30, lauantaina klo 7.30-21 ja sunnuntaina klo 7.30- n. 20.
AIKATAULU
Harjoitusaikataulun lisäksi tuomaripalaverin ja kilpailun aloitusajat ovat tarkkoja aikoja. Muut ilmoitetut ajat ovat
”noin aikoja”. Kilpailut pyritään viemään läpi ilmoitetun aikataulun mukaisesti, taukojen pituutta voidaan tarvittaessa
muuttaa. Aikataulusta tiedotetaan kilpailupäivän aikana kuulutuksissa.
Sunnuntain aikataulu ja suoritusjärjestys tarkentuu alkukilpailun jälkeen. Loppukilpailuun valitaan tuomareiden
päättämä määrä joukkueita. Lisäksi 10-12v sarjasta loppukilpailuun pääsee esiintymään tuomareiden päättämä määrä
joukkueita. Sunnuntain aikataulu ja suoritusjärjestys lähetetään seurojen yhteyshenkilöille ja päivitetään TUL:n
kisapalveluun mahdollisimman pian alkukilpailun jälkeen.
HARJOITUKSET
Joukkueille on varattu 3min harjoitteluaika kilpailualueella. Lisäksi taukojen aikana harjoitusalue on vapaassa käytössä,
musiikin soitto ei kuitenkaan ole sallittua.
OSANOTON VARMISTUS
Joukkueiden on tehtävä osanoton varmistus kisakansliassa (toinen kerros huone 202) lauantaina kilpailevien sarjojen
osalta 8.12. klo 11 mennessä ja sunnuntaina kilpailevien 8-10-vuotiaiden, taito-, ja yli 25 vuotiaiden sarjojen osalta
9.12. klo 11 mennessä. Osanoton varmistuksessa tarkistetaan voimistelijoiden nimet ja samalla voi täydentää
mahdollisesti puuttuvia tietoja.
Joukkueen kilpailijat, valmentajat (max 3/joukkue) ja huoltaja (max 1/joukkue) saavat kisakansliasta rannekkeen, jolla
pääsee harjoitus- ja kilpailualueille sekä osallistujille varattuun katsomoon. Huom! Pääkatsomoon pääsy vain
pääsymaksulla.
Osallistujia ei ole vakuutettu kilpailun järjestäjän toimesta.
PUKUHUONEET
Kilpailupaikan pukuhuonetilat ovat rajalliset. Pukuhuoneet ovat jaettu etukäteen joukkueittain/seuroittain. Oman
suorituksen jälkeen pukuhuone tulee tyhjentää omista tavaroista seuraavien kilpailijoiden käyttöön.
Arvotavaraa ei ole syytä jättää valvomatta pukuhuoneisiin, eikä muihinkaan tiloihin. Kilpailun järjestäjä ei vastaa
kadonneista tavaroista.
Jokaisen osallistujan on huolehdittava, että pukuhuone on lähtiessä yhtä siisti kuin sinne tultaessa.

LÄMMITTELYTILAT
Joukkueiden lämmittelyyn on varattu alakerran liikuntasalit. Lämmittely hallin yläaulassa on kielletty.
Kilpailun aikana kilpailuhallin harjoitustila on käytössä seuraavasti:
Kilpailualueella 1 joukkue
Valmistautumassa 1 joukkue
Harjoitusalueella 2 joukkuetta (musiikin soitto kielletty)
Takakäytävässä 1 joukkue
Huoneessa 108 2 joukkuetta
Joukkueiden tulee itse huolehtia, että ovat ajoissa odottamassa pääsyä huoneen nro 108 harjoitustilaan, josta
järjestäjät ohjaavat joukkueet eteenpäin.
Sali nro 136 on varattu Special Olympics -kilpailijoiden lämmittelytilaksi.
Kilpailualueelle tullaan katsomosta katsottuna maton oikeasta takakulmasta ja poistutaan vasempaan takakulmaan.
MUSIIKKI
Musiikit on kerätty etukäteen ja ne soitetaan tietokoneelta. Joukkueita pyydetään ottamaan varamusiikki mukaan USB
-tikulla.
RUOKAILU
Etukäteet tilattujen ruokailuiden lipukkeet/rannekkeet noudetaan seuroittain ilmoittautumisen yhteydessä
kisakansliasta. Valmentajia pyydetään ilmoittamaan kisakansliaan seuran arvioitu ajankohta ruokailulle. Ruokailutilat
ovat rajalliset.
Ruoat tarjoillaan kilpailupaikalla. Aamupala klo 8-10, lounas klo 11-16 ja päivällinen klo 17-20. Iltapalakassit ovat
noudettavissa päivällisajan puitteissa.
La lounas: broilerpasta, salaatit, leipä, levite ja ruokajuoma
La päivällinen: lihapullat & muusi, salaatit, leipä, levite ja ruokajuoma
Su lounas: kinkkukiusaus, salaatit, leipä, levite, ruokajuoma
Kaikki ruoka on laktoositonta. Lisäksi etukäteen tilatut erityisruoat on huomioitu tarjoiluissa. Ruokailua ei ole
mahdollista ostaa kilpailupaikalta.
PALKINTOJENJAKO
Taitosarjan ja 8-10v sarjan joukkueet palkitaan heti suorituksen jälkeen kilpailualueella.
10-12v sarjan palkintojenjako järjestetään lauantaina kilpailusarjan päätyttyä, pitkän (45 min) tauon aikana. Joukkueita
pyydetään olemaan valmiina palkintojenjakoon kilpailusalin harjoitusalueella. Joukkueet asettuvat kilpailualueelle
yleisöstä katsottuna järjestykseen hopea-kulta-pronssi.
Sunnuntaina kilpailuiden päätyttyä järjestetään yli 25v sarjan ja kaikkien finaalisarjojen palkintojenjako, parhaan
ohjelman palkintojenjako ja 8-10v sarjan kunniamainintojen jako, jolloin joukkueita pyydetään olemaan valmiina
palkintojenjakoon kilpailusalin harjoitusalueella. Joukkueet asettuvat kilpailualueelle yleisöstä katsottuna järjestykseen
hopea-kulta-pronssi.
Kilpailussa ei järjestetä esittely- eikä loppumarssia.

TUOMARIPALAUTTEET
Valmentaja tai seuran edustaja voi hakea tuomaripalautteet kilpailun päätyttyä kisakansliasta. Kilpailun järjestäjä ei
postita noutamattomia tuomaripalautteita.
ENSIAPU
Kilpailusalissa on ensiapupiste, jossa hoidetaan akuutit sairaus- tai vammatilanteet.
KANNATUSLAKANAT
Joukkueiden kannatuslakanoille ja -julisteille on varattu sermitilaa kilpailusalin vasemmasta reunasta.
Kannatuslakanoiden ja -julisteiden kiinnittäminen seinille tai katsomoon ei ole sallittua.
VALOKUVAUS
Kilpailujen aikana otetaan valokuvia/videoita, joita käytetään mm. tapahtuman aikaisessa sosiaalisen median
viestinnässä ja Tampereen Sisu ry:n sekä TUL:n mainonnassa ja markkinoinnissa (mm.sosiaalinen media, www ja
printti). Osanoton varmistamisella kilpailuun osallistuja antaa luvan kuvaamiseen ja kuvien/videoiden käyttämiseen
kilpailun aikana sosiaalisen median kanavissa. (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679)).
Tunnelmia kilpailuista voi seurata ja jakaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella #TULmestaruus2018

TIEDUSTELUT
kilpailut(at)tampereensisu.fi
Tervetuloa Tampereelle!
Tampereen Sisu
www.tampereensisu.fi

