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Miksi Battle Cup? 
 
FDO ja katutanssijaosto on saanut useita kyselyitä ja toiveita FDO:n alaisten battle-sarjojen 
osallistumiskustannuksista. Siksi keväällä 2023 kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa Street IKM & SM 2023- 
kilpailujen yhteydessä toimivaa ”Battle Cup”-järjestelmää. Katutanssijaoston tavoitteena on madaltaa 
Street IKM & SM- kilpailujen battle-sarjojen osallistumisen kynnystä pienentämällä pelkästään kyseisiin 
sarjoihin osallistuvien tanssijoiden osallistumiskustannuksia. Nykyistä 60 euron maksua, johon sisältyy 
jäsenmaksu, kilpailulupa- osallistumismaksu, ei koeta kohtuullisena. 
 
Tekemällä battle-sarjoista Street IKM & SM 2023- kilpailujen lomassa toimivat “open cup”- sarjat, voi 
battleihin osallistumisen kulut minimoida 20 € kilpailulupamaksuun sekä erilliseen cupin omaan 
osallistumismaksuun, jonka tulee IT-teknisistä syistä olla vähintään 1 € . Siten osallistumisen kustannukset 
ovat 21 €. Tämän kokeilun toivotaan houkuttelevan FDO:n järjestämiin battleihin mukaan myös sellaisia, 
toivottavasti myös täysin uusia osallistujia, jotka eivät muuten ilmoittautuisi Street IKM & SM- kilpailujen 
muihin sarjoihin. 
 
Battle Cup on näin ollen erillinen oma kilpailunsa vain ilmoittautumisjärjestelmän ja -maksun 
näkökulmasta; itse kilpailuviikonlopun aikana battlet järjestetään aivan kuten ennenkin; lomittain muiden 
Street IKM & SM- kilpailusarjojen kanssa ja sulavana osana kilpailukokonaisuutta. 
 
Street IKM & SM 2023- kilpailujen sooloihin, duoihin, pienryhmiin, showcaseen tai muodostelmiin 
osallistuvien tanssijoiden osalta erillinen Battle Cup tarkoittaa käytännössä sitä, että halutessaan osallistua 
edellämainittujen sarjojen lisäksi myös battle-sarjoihin, tulee heidän maksaa Battle Cupin battlesarjoista 
erillinen 1 € summa. Tuolla yhdellä eurolla voi ilmoittautua ikäsääntöjen puitteissa kaikkiin haluamiinsa 
battlesarjoihin. 
 
Esimerkkejä 
a) Tanssija A ei ole kiinnostunut Street IKM & SM 2023- kilpailujen Hip hop soolo- tai eri 
koreografiasarjoista, mutta haluaisi ilmoittautua junioreiden Hip hop 1 vs 1- ja Hip hop 2 vs 2- 
battlesarjoihin. Hän kirjautuu FDO:n jäsenrekisteriin ja maksaa battleja varten vain FDO:n vuosikohtaisen 
kilpailulupamaksun (20 €) sekä Battle Cupin osallistumismaksun (1 €). Tämän jälkeen hän tekee sähköisen 
ilmoittautumisen haluamiinsa Battle Cupin battle-sarjoihin. 
 
b) Tanssija B osallistuu tanssiryhmänsä kanssa Street IKM & SM 2023- kilpailujen aikuiset 1- ikäryhmän 
katutanssi muodostelmasarjaan, jonka lisäksi hän haluaa osallistua myös aikuiset 1- ikäryhmän Hip hop 1 vs 
1- battleihin. Hän kirjautuu FDO:n jäsenrekisteriin ja maksaa kilpasarjojaan varten FDO:n vuosikohtaisen 
jäsenmaksun (10 €), FDO:n vuosikohtaisen kilpailulupamaksun (20 €), Street IKM & SM 2023- kilpailun 
osallistumismaksun (30 €) sekä Battle Cupin osallistumismaksun (1 €). Tämän jälkeen hän tekee sähköisen 
ilmoittautumisen Battle Cupin Hip hop 1 vs 1- sarjaan ja ilmoittaa tanssiryhmänsä muodostelman 
koreografille, että kilpailumaksut ovat hänen osaltaan kunnossa muodostelman ilmoittautumista varten. 

 


