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KILPAILUKUTSU 

Järjestävä seura Rock’n’Roll Dance Club Comets ry 

Kilpailun nimi Rock’n’swing-tanssien suomenmestaruus- ja ikäkausimestaruuskilpailut. Valta-
kunnallinen kilpailu D-taitoluokille. Erilliskilpailuna kilpaillaan fusku, rockabilly 
ja rock’n’rollin solo- ja duoluokat. 

Aika Lauantai 27.11.2021 klo 12.00 

Paikka Herttoniemenrannan liikuntahalli, Petter Wetterin tie 5, 00810 Helsinki 

Kilpailunjohtaja Pirjo Koivula 

Observeri (rr, bw) Pirjo Koivula 

Tuomarit Tommi Koivula 
Teppo Valkama 
Kati Vestman 
Outi Paavola 
Karri Kaksonen 

Tuloslaskenta Ea Alatalo 
Terhi Lukkari-Kymäläinen 

Musiikinsoittaja Mikael Mölsä 

Musiikintarkkailija Juuso Latva-Kiskola 

Lattia Leveys 12 m, syvyys 10 m. Muoto suorakaide. Lakattu puulattia. 

Musiikki Musiikki soitetaan tietokoneelta ja se on järjestäjän valitsema. Rock’n’rollin 
tyttö- ja naisformaatioissa, rock’n’rollin lapsi 1C-, lapsi 2 C-, juniori C- sekä ylei-
sissä B- ja A-luokissa, lindy hopin Champion-luokassa (showcase) ja erilliskilpai-
lun rock’n’rollin duo- ja soolo-luokissa kilpailevien on toimitettava oma mu-
siikki viimeistään ke 24.11.2021 sähköpostitse timo.huhtinen@comets.fi oike-
alla nopeudella ja kestolla. Jos omaa musiikkia ei ole lähetetty ajoissa tai sitä ei 
ole, valitsee järjestäjä musiikin. Kilpailijat vastaavat itse siitä, että oma musiikki 
on sääntöjen mukaista. 

Kilpailuluokat Huom! SM-kilpailuissa ja ikäkausimestaruuskilpailuissa pari voi osallistua sa-
massa lajissa vain yhteen ikäsarjaan. 

Boogie woogie: 

Yleinen Champion (SM), D 
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Seniori Avoin (SM), D 
Juniori 2 Avoin (SM) 
Juniori 1 Avoin (IKM) 
Lapsi Avoin (IKM) 

Bugg: 

Yleinen Champion (SM), D 
Seniori Avoin (SM), D 
Juniori 2 Avoin (SM) 
Juniori 1 Avoin (IKM) 
Lapsi Avoin (IKM) 

Rock’n’roll: 

Yleinen Champion (SM), C, D 
Juniori Avoin (SM) 
Lapsi 2 Avoin (IKM) 
Lapsi 1 Avoin (IKM) 
Naisformaatio (SM) 
Tyttöformaatio 

Lindy hop: 

Yleinen Champion (SM), D 
Seniori Avoin (SM), D 
Juniori 2 Avoin (SM) 
Juniori 1 Avoin (IKM) 
Lapsi Avoin (IKM) 

Erilliskilpailut: 

Fusku: 

Yleinen Champion (SM), D 
Seniori Avoin, D 
Juniori Avoin 
Lapset Avoin 

Rockabilly: 

Avoin Champion (SM) 

Rock’n’roll  

Solo 
Duo 

Erilliskilpailut kilpaillaan kilpailukutsun lopussa olevien erillissääntöjen mukaan. 

Lisenssit Virallisissa lajeissa täytyy olla voimassa oleva lisenssi. Seurat pitävät itse huolta 
jokaisen kilpailevan kilpailijan lisenssin voimassaolosta. Erillislajit eivät edellytä 
voimassa olevaa lisenssiä. Järjestäjä ei ole ottanut vakuutusta lisenssittömiä kil-
pailijoita varten. 
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Ilmoittautumiset Kilpailijakortiston (http://www.reg-sw.com/fin/) kautta viimeistään lauantaina 
6.11.2021. Huomaattehan, että parien rekisteröintien tulee olla kunnossa ja lii-
ton vahvistamia tätä ennen, joten rekisteröittehän parit oikeisiin kilpailuluok-
kiin järjestelmässä viimeistään lauantaina 30.10.2021! 

HUOM! 

Suomenmestaruuksista ja ikäkausimestaruuksista kilpaillaan perinteisesti yh-
distetyissä avoimissa taitoluokissa. Parit ilmoitetaan kuitenkin kilpailuun säh-
köisessä järjestelmässä niissä taitoluokissa, joihin heidät on rekisteröity. 

• Avoimiin Champion-luokkiin parit ilmoitetaan omissa taitoluokissaan A, B ja 
C. 

• Junioreiden ja lasten avoimiin ikäkausimestaruusluokkiin parit ilmoitetaan 
omissa taitoluokissaan B, C ja D. 

Jos yleiseen tai senioreiden D-luokkaan rekisteröity pari haluaa osallistua 
Champion-luokkaan, heille täytyy tehdä tätä kilpailua varten järjestelmässä 
nosto C-luokkaan 30.10.2021 mennessä. Pari voidaan sen niin halutessa palaut-
taa järjestelmässä D-luokkaan SM-kilpailupäivän jälkeen. 

Ilmoittautuneet parit yhdistetään tuloslaskennan toimesta samaan champion- 
tai avoimeen taitoluokkaan tätä kilpailua varten ilmoittautumisajan päättymi-
sen jälkeen. 

Jos erilliskilpailujen ilmoittautumista ei ole mahdollista tehdä kilpailijakortiston 
kautta, ilmoittautumiset osoitteeseen milla.peltoniemi@comets.fi. 

Peruutukset Peruutukset on ilmoitettava viimeistään 19.11.2021 rekisteröintiohjelman 
kautta. Tämän jälkeen peruutukset sähköpostilla osoitteeseen  
timo.huhtinen@comets.fi. 19.11.2021 jälkeen ilman lääkärintodistusta teh-
dystä peruutuksesta veloitamme parin ilmoittaneelta seuralta 50 €/pari. 

Osallistumismaksu Kilpailumaksut on maksettava Rock’n’Roll Dance Club Comets ry:n tilille 
19.11.2021 mennessä. 

Seuran tilinumero: FI29 8000 1378 9516 60 

HUOM! Maksun viestikenttään teksti ”Osallistumismaksut SM2021” ja kilpaili-
jan nimi. Jos seura maksaa kaikki kilpailijansa kerralla, niin kilpailijoiden nimien 
sijasta seuran nimi ja kilpailijoiden lkm. (esim. ”Osallistumismaksut SM 2021 
Comets 40 kilpailijaa eli 15 paria ja 10-henkinen joukkue”). 

Ensimmäinen laji 25 euroa/henkilö (eli 50 €/pari) ja seuraavat lajit 10 eu-
roa/henkilö (eli 20 €/pari). Lähettäkää maksukuitti etukäteen osoitteeseen 
timo.huhtinen@comets.fi.  
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Pääsyliput Pääsylippuja myydään ovella klo 10.30 alkaen. Paikkoja ei ole numeroitu. 
Maksu käteisellä tai pankkikortilla. 

Hinnat 

• peruslippu 15 € 

• Lapset (6-16 vuotiaat), opiskelijat, työttömät, eläkeläiset ja varus-/siviilipal-
velussa olevat: 8 € 

• alle 6-vuotiaat veloituksetta 

Lisätietoja on tulossa. Seuraa tiedotusta kotisivuilla ja Facebookissa.  

Tulokset Tulokset julkaistaan kisojen jälkeen seuran nettisivuilla osoitteessa  
www.comets.fi. 

Lisätietoja Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Kisapaikalle pääsee lämmittelemään 1 tunti 30 min ennen kilpailun alkua. Kil-
pailijoiden ja yleisön sisäänpääsy siis vasta klo 10:30 alkaen! 

Aikataulut ja muut täydentävät tiedot julkaistaan Cometsin nettisivuilla: 
https://www.comets.fi/sm-kisat-2021/ 

ja Facebook-tapahtumassa:  
https://www.facebook.com/events/431405964715079 

Noin 20 min ennen kilpailun alkua kilpailulattian viereisellä harjoittelualueella 
pidetään kilpailijainfo, johon kaikkien kilpailijoiden ja huoltajien on osallistut-
tava kisan sujuvuuden takaamiseksi. 

Palauttamatta jääneestä kisanumerosta perimme maksua edustusseuralta 50 
€. 

Kilpailijainfo välitetään kilpaileville seuroille etukäteen. 

Lisätietoja: timo.huhtinen@comets.fi, puh. 040 542 5291 

TERVETULOA KILPAILEMAAN HELSINKIIN 

 
 


