Kiitos ilmoittautumisesta CityStreetCup kilpailuun!
Kilpailijoiden ilmoittautuminen alkaa klo 9.00 Citydancen aulassa, ja päättyy klo 9:45.
Jokainen kilpailija ja duopari saavat kisanumeron. Juniorit kiinnittävät numerolapun rintakehään,
ja aikuiset kiinnittävät sen etureiteen.
Kisojen tarkempi aikataulu liitteenä.
Osallistujalistat löytyvät kenkäkäytävän liitutaululta.
Sali 4 toimii lämmittelysalina klo 9.00 alkaen.
Huolehdithan että olet kuitenkin paikalla ennen oman sarjasi alkua.
Osallistumismaksu tulee olla maksettuna ennen kilpailun alkua. Mikäli osallistumismaksua ei ole
maksettu, lähetetään tästä lasku, johon lisätään viiden euron laskutuslisä. Maksun voi kuitenkin
maksaa vielä aamulla ilmoittautumisen yheydessä.
CityStreetCup järjestetään City PopUpissa SuperParkin vieressä. Pääsylippuja myydään katsojille
Citydancen asiakaspalvelussa klo 9.00 alkaen. Pääsylippujen hinta on 7 euroa.
Paikalla on CityStreetAdults muodostelman järjestämä pieni kahvio,
joten varaathan mukaasi käteistä. Tuotto käytetään ryhmän kisamatkaan.

Hip Hop duo
Tämä sarja kilpaillaan FDO:n sääntöjen mukaisesti, SM-kisojen tyyliin.
Ikäsarjan kaikki parit pyydetään lavalle kilpailunumeroiden mukaan järjestyksessä ja tanssitaan
yhteiskierros (1min). Parien määrästä riippuen, yhteiskierros voidaan tanssia myös kahdessa
osassa. Yhteiskierroksen jälkeen, parien määrästä riippuen tanssitaan 1-3 paria kerrallaan 1 min.
Omaa vuoroa odotetaan kilpailulattian takaosassa, numerojärjestyksessä.
Kun kaikki parit ovat tanssineet itsekseen tai pienemmässä ryhmässä, tanssitaan vielä viimeinen
yhteiskierros, samalla tavalla kuin ensimmäinen yhteiskierros. Jokainen duopari tanssii siis yhden
kilpailukierroksen aikana yhteensä 3 kertaa.

Jos ikäsarjassa on osallistujia vähemmän tai saman verran, kuin seuraavalle kierrokselle valittaisiin
(tässä tapauksessa 6 duoa), voidaan järjestäjän päätöksellä tanssia ensimmäinen kilpailukierros
“esittely”-kierroksena. Tällöin tuomarit eivät arvioi kilpailijoita ensimmäisellä kierroksella, vaan
tanssijat saavat esitellä tanssinsa, sekä tutustua kilpailulattiaan stressittömästi. Esittelykierrokselta
kaikki kilpailijat jatkavat automaattisesti seuraavalle kierrokselle.

Hip Hop 1vs1 Battle
Battle karsinnat tanssitaan avoimena rinkinä. Rinkejä (eli piirejä) muodostetaan tanssilattialle
kerrallaan useampi niin, että mahdollisimman moni pääsee tanssimaan mahdollisimman monta
kertaa ringin sisälle. Ringin laidoilla saa ja on suotavaa kannustaa ja jorailla itsekin.
Ringissä tanssiminen tapahtuu yksi kerrallaan ja rinkiin mennään satunnaisessa järjestyksessä,
“kenellä on suurin halu tanssia tähän biisiin” -periaatteella. Yhden runin (eli vedon) pituutta ei ole
määritelty, mutta kohtalaisen nopea vaihtuvuus takaa sen, että jokainen tanssija pysyy hereillä ja
aktiivisena. Yleensä n. 1min / runi on hyvä maksimi aika.
Rinkiä saa vaihtaa avoimen karsinnan aikana niin moneen kertaan kuin haluaa, kuitenkin yhteisesti
pitäen huolen siitä, että ainakin kaksi rinkiä pysyy elossa koko ajan. DJ soittaa Hip Hop musiikkia
järjestäjän määräämän ajan (tällä kertaa 45min) ja kaikki kilpailijat, ikäluokasta riippumatta
tanssivat niin paljon ringissä kun ehtivät.
Tuomarit kiertävät ympäri lattiaa aktiivisesti, valiten molemmista ikäryhmistä 8 tanssijaa jatkoon,
battleihin. Jatkoonpääsijät ilmoitetaan sekä kuuluttamalla, että seinälle tulostettavalla
osallistujalistalla, joka sijaitsee PopUp salin sisäänkäynnin luona. Battleisssa tuomarit osoittavat
voittajan, battlen päätteeksi.

Stage manageri auttaa aikataulukysymyksissä, sekä kerää tanssijat valmiiksi juuri ennen
lavallemenoa, mutta tanssijan omalla vastuulla on pysyä perillä tuloksista sekä aikatauluista.

ALUSTAVA AIKATAULU:
9.00-9.45 Ilmoittautuminen kilpailuun
9.45 tapahtuman avaus
10.00 Avoin Battle rinkikarsinta (45min)
10.45 Avoin lattia
11.00 Battle - juniorit
11.15 Battle - aikuiset
11.30 Hip Hop duo Masters juniorit ESITTELY
11.35 Hip Hop duo Rookie avoin
11.45 Hip Hop duo Masters aikuiset ESITTELY
11.50 Vapaa lattia
12.00 Battle juniorit
12.15 Battle aikuiset
12.25 Hip Hop duo Masters juniorit FINAALI
12.35 Hip Hop Rookie FINAALI
12:45 Hip Hop duo Masters aikuiset FINAALI
12:55 avoin lattia
Locking esitys!
13.25 FINAALI BATTLET
13.40 Pronssiparin kruunaus
13:55 Kultaparin kruunaus
14.00 Hip Hop Duo palkintojenjaot
TAPAHTUMA PÄÄTTYY

