
 18. marraskuuta 2021 
 
MM Show-, MM Caribbean Show-, World Cup Production- ja World Cup Latin Show -kilpailut järjestetään 

kokonaan videokilpailuna. Esimerkiksi IKM- ja SM -kisoissa kuvattu video on hyvä, jos se täyttää erillisen 

videoliitteen tekniset ominaisuudet. 

 

Aikataulu (Viimeinen päivämäärä, mihin mennessä toimittava) 

 

25.11. Ilmoittautumiset niihin sarjoihin, joihin rajoitettu osallistujamäärä.  

 Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen toimisto(at)fdo.fi 

 Edustuspaikat jaetaan vuoden 2021 IKM- ja SM-kilpailuiden sijoitusten perusteella. 

 FDO:n toimisto vahvistaa edustuspaikat heti ilmoittautumisajan päätyttyä 26.11. jälkeen. 

 

Sarjoihin, joiden osallistujamäärää ei ole rajattu, riittää ilmoittautuminen 15.12. mennessä. 

 

 Huom! Koska vuonna 2021 osallistui vain yksi production-teos, myös edellisen vuoden 

 production-sarjan kilpailijat voivat hakea edustuspaikkaa. 

 

15.12. Ilmoittautumiset sarjoihin, joiden osallistujamäärää ei ole rajattu. 

15.12. Kaikki videot, teosnimet, koreografien nimet ja ryhmien kokoonpanot toimitettava 

sähköpostitse: toimisto(at)fdo.fi 

20.12.2021− 

9.1.2022 FDO:n toimisto pääsääntöisesti lomalla 

 

15.−16.1.2022 Videokilpailut ja niiden lähetys. Tarkempia tietoja lähempänä kilpailuja. 

 

Huom! Ne teokset, jotka olisivat olleet lähdössä livenä MM Show Riesa-kilpailuun, 

ilmoittautukaa uudestaan tähän videokilpailuun, jos pääsette mukaan! 

 

Sarjat ja osallistujamäärät: 

 

MM Show: 

Sarjat: soolo, duo  lapset, juniorit, aikuiset1  3 per maa 

 pienryhmät, muodostelmat lapset, juniorit, aikuiset1  5 per maa 

World Cup: Production  kaikki ikäsarjat  3 per maa 

 

MM Couple Dance: Caribbean show: 

Sarjat: soolot, duot  lapset, juniorit, aikuiset1  avoin määrä 

pienryhmät, muodostelmat lapset, juniorit, aikuiset1  5 per maa 

 muodostelma  aikuiset2   5 per maa 

  

MM Couple Dance: World Cup Latin show: 

Sarjat: soolot, duot  lapset, juniorit, aikuiset1  avoin määrä 

pienryhmät, muodostelmat lapset, juniorit, aikuiset1  5 per maa 

 muodostelma  aikuiset2   5 per maa 

 

Ikärajat: 

Kilpailut käydään kilpailijoiden ikävuosien mukaan vuoden 2021 perusteella. 

 



 18. marraskuuta 2021 
 
Maksut: 

- Jokaisen kilpailijan tulee maksaa kerran kalenterivuodessa IDO:n jäsenmaksu 20e. 

- Lisäksi näihin videokilpailuihin jokainen kilpailija maksaa kisakohtaisen osallistumismaksun.  

20e/kilpailija: MM Show/World Cup Production  

30e/kilpailija: MM Caribbean show/World Cup Latin show. 

Jokaisella kisaajalla tulee olla myös vuoden 2021 FDO:n jäsenmaksu maksettuna. 

Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos esimerkiksi joku ryhmän tanssijoista vaihtuu. 

 

Peruutukset/muutokset: 

- HUOM! Nämä päivämäärät ovat sitovia, eikä IDO:n järjestelmään pääse päivittämään 

lisäyksiä/peruutuksia. 

 

Laji: 

Edustuspaikat jaetaan IKM- ja SM-lajijärjestyksessä. MM Show -kilpailun paikat jaetaan ensisijaisesti IKM- ja 

SM-kilpailujen showteosten kesken. Jazz- ja moderniteokset voivat myös kysyä vapaita paikkoja.  

HUOM! Sama teos voi saman kilpailuvuoden aikana kilpailla vain yhdessä lajissa. ESIMERKKI: SAMA TEOS 

EI VOI KISATA sekä jazzissa (esim EM jazz videokilpailu tai MM jazz) että showssa (MM Show).! Nämä 

videokilpailut lasketaan 2021 kilpailuiksi. 

 

Tervetuloa edustamaan Suomea arvokilpailuihin! 

 

FDO ry 

 


