VOIMISTELUPÄIVÄT 11.-13.6.2021

PAIKKA JA AIKA
•

Perjantai – sunnuntai 11.-13.6.2021
Kuopio-halli (Opistotie 4), Jäähalli (Olvi-Areena, Hannes Kolehmaisen katu 4) sekä
Musiikkikeskus (Kuopionlahdenkatu 23)

Aikataulut ovat alustavia ja kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tarkemmat aikataulut ja paneelit
julkaistaan ilmoittautumisen päätyttyä www.voimistelupaivat2021.fi ja lähetetään ilmoittautuneille
seuroille sähköpostilla.
KILPAILUSARJAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telinevoimistelu (MTV) stara, 1-6lk, 4lk eliitti, veteraanisarjat, stara, Kuopio-halli
Telinevoimistelu (NTV) stara, 1-5lk, B-G-luokat, aikuiset, G-E-joukkueet, Kuopio-halli
Trampoliinivoimistelu (TRA) 1-3lk., TRA ikäluokat, Synkro 1-3 luokat, Synkro ikäluokat,
DMT, Kuopio-halli
Akrobatiavoimistelu (AKRO) stara, 1-3lk. parit, triot, nelikot, 1-4lk. akropuut, Kuopio-halli ja
Jäähalli (Gym For Life)
TeamGym (TG) 1-6lk, kilpaharrasteluokat -12, +12, Masters, Kuopio-halli
Joukkuevoimistelu (JV) stara, 8-10v. vapaaohjelma, 10-12v. vapaaohjelma, 12-14v.
kilpasarjojen mestaruus, Jäähalli
Rytminen voimistelu (RV) stara, yksilöt 1-6lk., JM- ja M-luokat.,1-6lk joukkueet ja JM- ja Mluokat, Jäähalli
Kilpa-aerobic (KA) stara, 8-9v. parit, joukkueet ja ryhmät, 10-11v. yksilöt, parit ja joukkueet,
ryhmät, 3-6lk yksilöt ja joukkueet, AeroDance 12-17v. ja yli 18v., Jäähalli
Voimistelun ja tanssin Lumo-finaali (LUMO) tanssi ja Gym For Life -sarjat, Musiikkikeskus

KISAKANSLIAT
Kisakansliat sijaitsevat jokaisessa suorituspaikassa. Valmentajat ja tuomarit ilmoittautuvat oman
suorituspaikkansa kisakansliaan. Kisakanslian aukioloajat ilmoitetaan myöhemmin Kisanetissä ja
Voimistelupäivien nettisivuilla.
ILMOITTAUTUMINEN
•
•

•

Kaikkien lajien ilmoittautuminen tehdään Kisanetissä. Kisanetistä löytyy eri sivut
tapahtumapaikoittain (Kuopio-halli, Jäähalli, Lumo-finaali Musiikkikeskuksella)
Ilmoittautuminen kaikissa lajeissa alkaa 1.3.2021 klo 12 ja päättyy 30.4.2021 klo
18.00. Ilmoittautumisaikaa on pidennetty poikkeuksellisesti huhtikuun loppuun saakka ja
samalla on luovuttu jälki-ilmoittautumismahdollisuudesta.
Ilmoittaudu mukaan luottavaisin mielin – voit peruuttaa osallistumisen ilman maksua
ilmoittautumisajan puitteissa. Myöhemmistä peruutuksista vaaditaan lääkärintodistus.
Peruutusehdot luettavissa osoitteessa www.voimistelupaivat2021.fi

PASSIT
Jokaisella tapahtumaan osallistuvalla tulee olla passi. Myös valmentajien ja valmistautumistiloissa
liikkuvien huoltajien tulee hankkia passit. Kilpailijoiden passitilaus tapahtuu
kilpailuilmoittautumisella eikä erillistä passitilausta tarvitse tehdä. Valmentajien ja huoltajien passit
tilataan 1.3.-30.4.2021 välisenä aikana täältä.

PASSIT VOIMISTELUPÄIVILLE
•
•
•

Yksilö-/pienryhmälajit (MTV, NTV, RV, TRA, AKRO, KA): 55 € / hlö
Joukkuelajit (JV, TG): 35 € / hlö
Stara-tapahtuma 20 € / hlö, yli 3 hlö ryhmät 90 €

Ko. osallistumispassi sisältää oikeuden osallistua kilpailuun sekä vapaapääsyn
voimistelijakatsomoon, perjantai-illan avajaisnäytökseen ja lauantain kisadiscoon. Lauantai-illan
Lumoava gaalan liput myydään erikseen.
PASSIT LUMO-FINAALIIN
•

Lumo -finaali (Gym for Life -ja tanssin sarjat): 120 € / joukkue

Ko. osallistumispassi sisältää oikeuden osallistua Lumo -finaaliin sekä vapaapääsyn Lumo finaaliin ja GFL-voimistelijakatsomoon, perjantai-illan avajaisnäytökseen ja lauantain kisadiscoon.
Lauantai-illan Lumoava gaalan liput myydään erikseen.
PASSIT VALMENTAJILLE JA HUOLTAJILLE
•
•

Tapahtumapassi 20 € / hlö
Passi tilataan täältä. Tilauslomake avoinna 1.3.-30.4.2021.

Ko. osallistumispassi sisältää vapaapääsyn Voimistelupäiville ja Lumo-finaaliin sekä vapaapääsyn
voimistelijakatsomoon ja GFL-voimistelijakatsomoon, perjantai-illan avajaisnäytökseen ja lauantain
kisadiscoon. Lauantai-illan Lumoava gaalan liput myydään erikseen.
RUOKAILUT
•
•

Lounasta ja päivällistä tarjotaan kisapäivinä Hatsalan klassillisella koululla.
Lisätiedot ja tilaukset erillisellä lomakkeella täältä. Lomake avoinna 1.3.-30.4.2021.

MAJOITUS
•
•

Järjestäjä tarjoaa koulumajoitusta osallistujille Hatsalan klassillisella koululla, Kuopion
Klassillisella lukiolla sekä Kuopion Lyseon lukiolla.
Lisätiedot ja majoitusvaraukset varattavissa täältä. Lomake avoinna 1.3.-30.4.2021.

TUOMARIT
•

•
•
•
•

Tuomarit tulee ilmoittaa ilmoittautumisajan puitteissa mennessä lajikohtaisen
tuomarivelvoitteen mukaisesti Kisanetin kautta (NTV ilmoittaa tuomarit sähköpostitse
kutsussa mainittuun osoitteeseen).
Tuomarisakko on lajikohtainen, ja tarkemmat tiedot löytyvät lajien kutsuista.
Tuomaripalaverit pidetään opastein merkityssä tilassa.
Tuomareille on tarjolla syötävää ja kahvia.
Seurat vastaavat tuomareidensa matkoista ja mahdollisesta majoituksesta.

MUSIIKIT
•
•

Musiikit tulee toimittaa 15.5. mennessä Kisanetin kautta (TG toimittaa musiikit sähköisesti
Sports Event -ohjelman kautta su 6.6.2021 mennessä).
Musiikit tulee nimetä laji_sarja_nimi_seura.

LISENSSIT
•
•
•
•

Jokaisella kilpailuun osallistuvalla tulee olla voimassa oleva Voimisteluliiton kilpailulisenssi.
Kilpailijoita ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta. Kilpailijalla on oltava oma
tapaturmavakuutus.
HUOM! Kisanetiin ei voi ilmoittaa ketään, jolla ei ole voimassa olevaa lisenssiä.
Valmentajilla ja tuomareilla tulee olla voimassa olevat lisenssit.

SÄÄNNÖT
•

Kilpailussa noudatetaan lajikohtaisesti FIG:n sääntöjä, kansallisia sääntöjä sekä
Voimisteluliiton kilpailusääntöjä.

TILAT
•
•
•
•
•

Jokaisella suorituspaikalla on oma kilpailukanslia ja kilpailujen aikana ensiapupiste.
Kulku Kuopio-halliin sekä Musiikkikeskukselle pääovesta ja jäähalliin C-ovesta.
Lämmittely ja verryttely tapahtuu kilpailuareenan yhteydessä lämmittelylle erikseen
varatussa tilassa.
Pukuhuoneisiin pääsy ensisijaisesti vain valmentajille ja voimistelijoille.
Kuopio-hallilla omat pukuhuoneet naisille ja miehille, ja jäähallilla seuroittain/joukkueittain
nimetyt pukuhuoneet.

PÄÄSYLIPUT
•
•
•

Pääsylippu oikeuttaa sisäänpääsyn Voimistelupäivien ja Lumo-finaalin kisapaikoille Kuopiohalliin, jäähalliin ja musiikkikeskukseen.
Lauantai-illan Lumoava gaalaan liput myydään erikseen.
Lisätiedot lippujen hinnoista Voimistelupäivien nettisivuilta.

YHTEYSTIEDOT
Kisatoimistot: Kuopio-halli, Opistotie 4, Olvi-Areena (Jäähalli) Hannes Kolehmaisen katu 4,
Kuopion Musiikkikeskus, Kuopiolahdenkatu 23.
Tapahtuman kotisivut: www.voimistelupaivat2021.fi
Järjestäjän kotisivut: www.krv.fi
Tapahtumapäällikkö:
Jonna Heikkinen
toiminnanjohtaja@krv.fi
044–2350635
Lajien yhteyshenkilöt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kilpa-aerobic: Katariina Keihänen, valmennuskoordinaattori@krv.fi
Joukkuevoimistelu: Kia Aminoff, kia.aminoff@krv.fi
Rytminen voimistelu: Johanna Vikkula, johanna.vikkula@hotmail.com
Naisten telinevoimistelu: Piia Bakker, bakker.piia@gmail.com
Miesten telinevoimistelu: Kari Kasurinen, vp2021kuopio@gmail.com
TeamGym: Antti Koponen, anttikoponen@hotmail.fi
Akrobatiavoimistelu: Lotta Nuppola, lotta.nuppola@tampereenvoimistelijat.fi
Trampoliinivoimistelu: Helene Javén vsh.helene@gmail.com
Voimistelun ja tanssin lumo: Jonna Heikkinen toiminnanjohtaja@krv.fi, Katariina Keihänen
valmennuskoordinaattori@krv.fi

