Tervetuloa katsomaan FDO:n tanssikilpailuja!
Tämä ohje sisältää muutamia huomioitavia asioita kisojen yleisölle.
FDO ja Kanssajärjestäjäksi kutsuttu yhteistyökumppani järjestävät tanssikilpailut yhteistyössä. FDO
vastaa tällöin kilpailun aikataulusta ja toimitsijoista ja Kanssajärjestäjä kilpailun järjestämiseen
liittyvistä yksityiskohdista. Kilpailun järjestelyistä vastaa Kanssajärjestäjän nimeämä
kilpailukoordinaattori, jonka yhteystiedot löytyvät FDO:n nettisivuilta kilpailun tiedoista. Kisapaikalla
tunnistat FDO:n ja Kanssajärjestäjän edustajat logollista T-paidoista.

Aikataulu saattaa muuttua kisapäivän kuluessa
Huomioi tämä, jos haluat nähdä jonkin tietyn esityksen erityisesti.
Kilpailujen aikataulut löytyvät FDO:n nettisivuilta osoitteesta www.fdo.fi/kilpailut kunkin kilpailun
kohdalta. Kilpailupäivänä aikataulu voi peruuntuneiden sarjojen ja tanssijoiden poisjäämisten vuoksi
edistää julkaistusta versiota maksimissaan tunnin (1h). Toisaalta saattaa tulla myös viivästyksiä
esimerkiksi teknisten ongelmien tai muiden yllättävien tilanteiden vuoksi.
Tanssijoiden edellytetään olevan valmiina esiintymään viimeistään tuntia ennen aikatauluun
merkittyä sarjan alkamisaikaa. Täten katsojien on hyvä olla jo ennen tätä valmiina istumapaikoillaan,
ettei vain se oma esitys mene ohi.
FDO:n Instagram on hyvä ottaa aktiiviseen seurantaan! Kisapäivän aikana päivitämme Instagram
storyyn tuloksia sekä aikataulua koskevia huomioita.

Käsiohjelmasta näet kilpailijoiden tiedot
Katsojat voivat seurata kilpailijatietoja käsiohjelmasta, joka löytyy FDO:n Internet-sivuilta kunkin
kyseisen kilpailun tiedoista. Muistathan tulostaa käsiohjelman itsellesi etukäteen, jos pidät
paperiversiosta. Käsiohjelmaa voi seurata myös älypuhelimella.

Sananen esitysten kuvaamisesta
Kilpailija on karsinta- ja arvokilpailuissa velvollinen videoimaan oman teoksensa ja sillä todistamaan
teoksensa tunnistettavuuden. Tässä katsomossa istuvia huoltajia ja valmentajia suositetaan olemaan
avuksi. Muiden kuin oman teoksen kuvaaminen ei ole sallittua muutoin kuin kuvattavan omalla
suostumuksella.
Jos postaat kilpailupaikalta Instagramiin tai Facebookiin, niin muistathan käyttää yhdistyksen
hästägejä: #finnishdanceorganization #fdory

Katsomossa liikkuminen vain esitysten välissä
Huomioithan, että katsomossa saa liikkua vain juontojen aikana esitysten välillä sekä tauoilla.
Tanssijoille tulee taata rauhallinen tilanne esityksen läpiviemiseen, jolloin yleisössä ei saa liikkua tai
tehdä muuta häiritsevää esitysten aikana. Välillä tuomarit katsovat esityksiä salin takaosasta ja heillä
pitää olla esteetön näkymä lavalle koko esityksen ajan. Liikkuminen katsomossa tai seisomaan
nouseminen voivat häiritä tuomarointia. On myös ikävää, jos joku osuu kameran eteen, kun lavalla
olevaa esitystä kuvataan eli huomioithan myös toiset katsojat.

Kilpailun tulosseuranta reaaliajassa
Kilpailun aikana tiedot karsiutuneista ja seuraavalle kierrokselle päässeistä kuulutetaan
kilpailupaikalla sekä julkistetaan FDO:n Instagram storyssä. Lopputulokset löytyvät palkintojenjaon
jälkeen FDO:n nettisivuilta osoitteesta www.fdo.fi/kilpailut/tulokset.

Kisapaikalla löytyy usein kahvila
Kahvilassa voi käydä virkistymässä päivän aikana. Joskus kahvilaa pyörittävät esimerkiksi
vanhempainyhdistykset, joten kannattaa selvittää etukäteen voiko kahvilassa maksaa kortilla vai
käykö ainoastaan käteinen. Lisäksi kannattaa selvittää etukäteen saako kisapaikalta lämmintä ruokaa,
pitääkö se tilata etukäteen, ja missä mahdollisesti on lähin ravintola tai ruokakauppa. Kilpailupaikan
ruokailuista löytyy lisätietoa FDO:n nettisivuilta kilpailuinfosta, ja jos ei niin kannattaa olla yhteydessä
kilpailukoordinaattoriin.

Kannata FDO:ta ja tanssijoita!
Kiitos, jos liityt tukimielessä FDO:n jäseneksi maksamalla yhdistyksen nettisivuilla 10 euron hintaisen
jäsenmaksun. Saat tällöin käyttöösi kaikki FDO:n jäsenedut ja voit vaikuttaa FDO:n vuosikokouksessa.
Jäsenmaksusi ohjautuu tanssijoiden hyväksi tehtävään kehitystyöhön ja stipendeihin.

Toivottavasti nautit kisoista!
Palautetta kilpailuista voit aina lähettää osoitteeseen kehitys.fdo@gmail.com.

