
Hei 

Iso IT-projekti on edennyt kevään mittaan hienosti ja tässä tuloksena ensimmäinen uusi jäsenkirje! 

  

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Performing Arts IKM ja SM tulevana viikonloppuna 

2. Aikuiset 2 ja 3 IKM 2019 

3. Lasten ilma-akrobatiasääntö 

4. Kunniakirjat sähköisesti 

5. Rising star -määrittely tarkennetaan vuodelle 2020 

6. Production-sarja 

7. Tuomarikoulutus Helsingissä 7.6.2019 

8. Disco EM 2019 päivämäärät muuttuneet! 

9. FDO:n kilpailut 2020 

10. Vuosikokous 17.5.2019 

1.    Performing Arts IKM ja SM 2019 tulevana viikonloppuna 

Kevään viimeinen kilpailu on Performing Arts IKM ja SM 18.-19.5.2019 Tampereella. Tarkasta 

nettisivultamme kilpailut-osiosta lopullinen aikataulu (sekä ilmopisteen aukioloajat) ja omasta 

profiilistasi sinulle tehdyt teosilmot. Löydät tuomariesittelyt nettisivumme uutispalstalta. 

2.    Aikuiset 2 ja 3 IKM 2019 (Street, Performing Arts, Latino Show) 

Kilpailu pidetään 28.-29.9. Järvenpää-talossa. Maksut ovat jo auki ja teosilmo aukeaa 3.6. 

3.    Lasten ilma-akrobatiasääntö 

Jäsenet ovat kyselleet tarkennusta kilpailusääntöjen lasten ilma-akrobatiaan ja tämä löytyy 

nettisivumme ajankohtaista-palstalta. 

4.    Kunniakirjat sähköisesti 

Jäsenprofiilista löytyy välilehti Tulosteet, josta voi ladata itselleen käytyjen kilpailujen kunniakirjat. 

Jatkossa kunniakirjat tulevat profiiliin palkintojenjaon jälkeen. Nettisivusto kannattaa päivittää, kun 

kirjautuu sinne seuraavan kerran, jotta uudistukset tulevat varmasti näkyviin. 

5.    Rising Star -määrittelyä tarkennetaan vuodelle 2020 

Syksyllä 2019 julkaistavaan kilpailusääntöön vuodelle 2020 tulemme tarkentamaan myös Rising 



Star -sarjan määrittelyä. Jo tässä vaiheessa on varmaa, että edellisen vuoden semifinalistit ja 

finalistit lajista riippumatta eivät voi osallistua näihin Rising Star -sarjoihin. 

6.    Production-sarja  

Olemme iloisina todenneet, että Productionien määrä on taas kasvanut viime vuodesta. 

Huomaattehan, että Productionin minimikisaajamäärä on 25 tanssijaa, joten pienemmälläkin 

Productionilla tervetuloa ensi vuonna hakemaan Production Cup -sarjan upeaa kiertopalkintoa! 

Production-sarjassa ei ole ylärajaa kilpailijoiden määrälle. 

7.    Tuomarikoulutus Helsingissä 7.6.2019 

Suomen Tanssiurheiluliitto STUL ja Finnish Dance Organisation FDO järjestävät ensimmäistä 

kertaa yhteistyössä tuomarikoulutuksen ja tuomarilisenssin päivityskoulutuksen. Tämän 

koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kouluttaa tuomareita, joilla on tuomarilisenssi sekä vakio- ja 

latinalaistansseihin että Synchro Dance- ja Latino Show -sarjoihin. Näin jäsenseuroilla on aiempaa 

paremmin mahdollisuus järjestää STUL:n ja FDO:n tanssilajien yhteiskilpailuja. 

Koulutus järjestetään sunnuntaina 9.6.2019 klo 10.00-18.00 Helsingissä. 

Hinta: 60 €/henkilö. Lisätietoja nettisivumme ajankohtaista-palstalta. 

8.    EM Disco 2019 päivämäärät muuttuneet  

Discojaostomme onkin jo infonnut tanssikouluja tästä päivämäärän muutoksesta.  Discotanssin EM-

kilpailuja on siirretty viikolla eteenpäin. Uudet päivämäärät ovat 24.-27.10.2019. Paikka on sama 

Montecatini, Italia. 

9.    Kilpailut 2020 

Kaikki muut ensi vuoden kilpailut on julkaistu nettisivullamme kilpailut – tulevat kilpailut -osiossa, 

paitsi Aikuiset 2 ja 3 IKM (Performing Arts, Street, Latino Show), joka lisätään tuleviin kilpailuihin 

mahdollisimman pian syksylle 2020. 

10.    Vuosikokous 17.5.2019 

FDO:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 17.5. klo 1800 alkaen Tampereella. 

Esityslista liitteineen löytyy nettisivultamme tietoa – vuosikokous. Tervetuloa täysi-ikäiset jäsenet! 

  

 Erittäin hyvää treenikevään jatkoa ja nähdään Tampereella! 

 FDO ry tiedotusjaosto 

 


