
Suomen Tanssiurheiluliiton Rock & Swing -tanssien  
SM-kilpailut 2021 

• Rock- ja swing-tanssien suomenmestaruus- ja 
ikäkausimestaruuskilpailut. 

• Valtakunnallinen kilpailu D-taitoluokille. 
• Erilliskilpailuna kilpaillaan fusku ja rockabilly sekä rock’n’roll 

soolo ja duo-luokat. 

• Järjestäjä: Rock’n’Roll Dance Club Comets ry 

• Herttoniemenrannan urheiluhalli  
lauantaina 27.11.2021 kello 12.00 alkaen. 
Petter Wetterin tie 5, 00810 Helsinki 

 

 

 
 

KORONA 
Suosittelemme suu-nenäsuojuksen käyttöä kilpailussa (ei koske kilpailusuoritusta). Vallitsevan 
koronarajoituksen mukaan tilaisuudessa tulee olla jokaisella istumapaikka. Seisomakatsomoa ei 
ole. Turhaa liikkumista ja tungosta on syytä välttää. Etelä-Suomen AVI:n tiedote: 
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69925012. Emme vaadi koronatodistuksia. 
 
 
ILMOITTAUTUMINEN  
Kilpailijoiden on ilmoittauduttava kilpailupäivänä kello 10.30-11.30 välillä joko: 

a) kilpailupaikalla tai 

b) viestittämällä numeroon 040 56 91287 
 
Kilpailusta poisjäänti tulee ilmoittaa sekä ylläolevaan numeroon että kilpailunjohtajalle (Pirjo 
Koivula, 040 720 56 47). 
 
Mikäli pari, duo, solisti tai joukkue ei ole ilmoittautunut kello 10.30-11.30 välillä, voidaan kilpaileva 
yksikkö tulkita poisjääneeksi. Ongelmatilanteissa ilmoittautumisen vastaanottaja ottaa yhteyden 
kilpailunjohtajaan, joka tekee päätökset. 
 
Kilpailijat voivat saapua kilpailupaikalle kello 10.30 jälkeen sopivaksi katsomanaan ajankohtana. 
Kilpailunumeron ja ohjauksen pukuhuoneeseen saa kilpailupaikalla ovelta (ilmoittautumistiski tai 
lipunmyynti). Myös nämä ohjeet löytyvät ovelta.  
 
Tositteet kilpailumaksuista on pyydetty lähettämään ennakkoon osoitteeseen: 
timo.huhtinen@comets.fi 

KILPAILIJAINFO 

Tämä info korvaa kilpailukutsussa mainitun suullisen infon kilpailupaikalla. Oletamme kaikkien 
kilpailijoiden lukevan tämän infon ennen kilpailua. Seurojen kilpailijavastaavat vastaavat siitä, 
että kirjallinen info tavoittaa kaikki kilpailijat. 

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69925012


PÄÄSYLIPUT 
Pääsylippuja myydään ovella klo 10.30 alkaen. Mieluiten korttimaksu. Paikkoja ei ole numeroitu.  
 
Hinnat 
• peruslippu: 15 € 
• lapset (6-16 vuotiaat), opiskelijat, työttömät, eläkeläiset ja varus-/siviilipalvelussa olevat: 8 € 
• alle 6-vuotiaat veloituksetta 

 
STRIIMI 
Striimin hinta on 12,90 euroa ja striimiliput tulevat myyntiin kilpailuviikon alussa osoitteessa 
https://striimi.eu/kauppa/ 

Tallenne on myynnissä erikseen kilpailun jälkeen viikon ajan (su-la) samassa osoitteessa.  
Striimauksen organisoi Suomen Tanssiurheiluliitto yhteistyökumppanin kanssa. 

 
PUKUHUONEET  
Pukuhuoneet ovat kaikki samalla käytävällä. Pukuhuoneet ovat vartioimattomia sekä 
lukitsemattomia. Pukuhuonejako selviää kisapaikalla. 
 
LÄMMITTELYSALI  
Lämmittelysalina toimii siivu liikuntahallista. Lattia on sama lakattu parketti kuin kilpalattia. 
Musiikkia ei voi soittaa kilpailun aikana. Musiikintoisto onnistuu aux-piuhan tai bluetooth-yhteyden 
kautta. Kulku lämmittelysaliin pukuhuonekäytävältä. 
 
KISALATTIA  

Kulku kisalattialle tapahtuu pukuhuonekäytävältä ja kahden pukuhuoneen kautta. Sekä lattialle 

meno että poistuminen sieltä samaa reittiä taustakankaiden välistä. Kilpailijoiden kulku lattialle ja 

sieltä pois yleisöstä katsottuna oikeasta takanurkasta. 

KAHVIO  

Kahvio sijaitsee samassa salissa kuin kilpailulattia. Kahviossa on myynnissä kahvia, teetä, mehua, 

kalakeittoa, riisipiirakoita ja kakkua. Maksuvälineenä on käteinen tai Mobilepay. 

 
PALKINTOJENJAKO  
Lapsi- ja junioriluokissa kaikki osallistujat voivat käydä kisalattialla kumartamassa oman nimensä 
kuullessaan. Sijat 1-3 palkitaan.  
 
Yleisessä sekä senioriluokissa lattialle pyydetään kumartamaan ja palkintoja noutamaan vain sijat 

1-3. Mahdolliset muut sijat luetellaan ennen mitalisijoja.  

Palkintojenjaon yhteydessä on mahdollisuus ottaa kuvia nopeasti. Mikäli tahdotte teistä otettavan 

erityisen paljon kuvia tai kuvia eri poseerauksissa kisalattialla, ystävällisesti pyydämme teitä 

tekemään sen palkintojenjaon jälkeen tai tauoilla.  

 

 

TERVETULOA SM-KISOIHIN HELSINKIIN! 

 

T. Cometsin SM-kisatiimi: Timo, Pirja, Susanna, Arto 

Lisätietoa: kilpailut@comets.fi 

https://striimi.eu/kauppa/
https://striimi.eu/kauppa/

