
 
 

 
 

KISAPAIKKAOHJEET KISOISSA   
 
Ohessa on kaikille kisaajille, koreografeille, katsojille ja huoltajille kisapaikkainfo.  
 
KATSOJAT 

Sisäänkäyntinä toimi Tullisalin ja SuperParkin pääsisäänkäynti.  

Ennakkoon ostetut liput tulee vaihtaa rannekkeeksi kisapäivänä sähköpostin tilausvahvistuksella 
Tullisalin aulassa olevassa lipunmyyntipisteessä.  
Ovet tapahtuma-aulaan ja lipunmyyntiin aukeavat klo 8.00. 
Ovet avataan Tullisaliin: la klo 8.45, su klo 8.30 eli 30min ennen kisojen alkua. 

Maskipakko kaikille katsojille (yli 12v). Tulethan ystävällisimmin paikan päälle maski kasvoillasi. Jos 
sinulla sattuu maski unohtumaan, voit pyytää sellaisen lipunmyynti & infopisteestä. 

Liput: 
Ennakkoon: lippuja myydään ennakkoon verkossa ja Citydancen asiakaspalvelussa 7.4 saakka. Ovelta: 
Ovelta myydään lippuja, jos niitä on jäljellä. Jos liput myydään loppuun, myymme sarjakohtaisesti lippuja 
ovelta, jos salissa sarjan alussa on tilaa.  

Huomioi turvavälit jonotuksessa 

Tulethan kisapaikalle vasta, kun ovet saliin avataan, 30min ennen kisojen alkua, välttääksesi ruuhkaa 
aulassa 

Ulkovaatteet tulee jättää narikkaan Tullisalissa. Hinta 3/hlö 

Katsojilla ei ole pääsyä kisailija-alueelle. Mikäli katsojana haluat tavata vaikkapa kilpailevan läheisesi, 
teethän sen ulkotiloissa.  

Ravintola Robsons:iin kulku SuperParkin pääovista.  

Kahvio avoinna lauantaina klo 8.00-17.00 ja sunnuntaina klo 8-15.00 

Lue FDO:n katsojien ohje täältä https://fdo.fi/wp-content/uploads/2022/03/Katsojien-ohje.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
KISAAJAT 

Sisäänkäynti: Sisäänkäyntinä toimii Tanssikeskus Citydancen sisäänkäynti (D-porras), jossa on 
ilmoittautumispiste sekä pukuhuoneet (punainen pienempi katos SuperParkin pääsisäänkäynnin toisella 

https://fdo.fi/wp-content/uploads/2022/03/Katsojien-ohje.pdf


 
 
puolella). 

Tule valmiina paikalle! 

Ovet ja ilmoittautuminen ovat auki la ja su klo 7.45   

Muista ilmoittautua viimeistään 1h ennen sarjasi alkua, älä kuitenkaan tule tarpeettoman aikaisin 
paikalle. Aikataulua tulee kuitenkin seurata, sillä se voi kuitenkin elää useista eri syistä johtuen, joten FDO:n 
tiedottamista instagram -tarinoissa tulee seurata!  

Muodostelmien ja pienryhmien koreografit voivat tehdä kisaajien puolesta kisaajakohtaisen 
ilmoittautumisen, että teoskohtaisen ilmoittautumisen - näin koko ryhmän ei tarvitse tulla 
ilmoittautumispisteelle. Varaathan tiedot poissaolevista ja mahd. tuuraajista valmiiksi yhteystietoineen 

Vahva maskisuositus kisaajien tiloissa (yli 12v, ei koske lavalle menoa). Jos sinulla sattuu maski 
unohtumaan, voit pyytää sellaisen lipunmyynti & info-pisteestä. 

Pidä turvaväli jatkuvasti muihin kuin omaan kisaporukkaasi  

Pukkarit on jaettu joka päivä paikkakunnittain. Pukkarijako löytyy ilmoittautumispisteen läheisyydestä 
liitutaululta sekä julkaistaan FB-kisasivulla 

Muista turvaväli bäkkärialueella sekä palkintojen jaossa 

Kisaajille ja koreografeille on oma kisakatsomo salissa stage leftin puolella (lavalle tulo) Kisaajakatsomo 
on rajattu eikä kisaajilla ole pääsyä normikatsomoon. HUOM! paikkoja on rajoitetusti. Jos haluat 
katsomoon, tulee sinulla olla pääsylippu. 

Tanssilava: 16 x 11 m / musta tanssimatto, musta tausta, lava 40 cm korkea.  
Lavalle tulo: stage left (yleisöstä katsoen oikealta).  
Lavalta poistuminen: stage right (yleisöstä katsottuna vasemmalta).  
Tanssijat kulkevat lavan takaa lavan tuloalueelle. 
Muista hiljaisuus koko bäkkärialueella ja anna lavalta tuleville tanssijoille tilaa tulla lavalta pois. Lavalta 
poistumiskohdasta ei saa kulkea saliin! 
 
KOREOGRAFIT 

Koreografirannekkeen saavat FDO:n sääntöjen mukaan kaikki, jotka toimivat koreografina 
productioneissa, muodostelmissa, pienryhmissä ja showcase-ryhmissä. Lisäksi kaikki kisojen nimetyt 
koreografit saavat koreografirannekkeen, jolla pääsee seuraamaan oman teoksen/valmennettavan(vien) 
suorituksen (huom. siis vain omansa). Lista tulee FDO:lta kisajärjestäjälle – kisajärjestäjä ei myönnä 
koreografirannekkeita. 

Koreografirannekkeen saat tanssijoiden ilmoittautumispisteestä. Koreografirannekkeella pääsee samoille 
alueille, jonne myös tanssijat pääsevät. 

Kisaajille ja koreografeille on oma kisakatsomo salissa stage leftin puolella (lavalle tulo) Kisaajakatsomo 
on rajattu eikä koreografeilla ole pääsyä normikatsomoon (lukuun ottamatta oman tanssijan/tanssijoiden 
kisavetoa). HUOM! paikkoja on rajoitetusti. Jos haluat katsomoon, tulee sinulla olla pääsylippu. 

Kaikki koreografit pääsevät katsomaan oman teoksen salin puolelle. Katsomon takaosaan on varattu 1 
nimetty koreografipaikka.  

Muodostelmien ja pienryhmien koreografit voivat tehdä kisaajien puolesta kisaajakohtaisen 
ilmoittautumisen, että teoskohtaisen ilmoittautumisen - näin koko ryhmän ei tarvitse tulla 
ilmoittautumispisteelle. Varaathan tiedot poissaolevista ja mahd. tuuraajista valmiiksi yhteystietoineen 

Maskipakko kaikkialla tiloissa (yli 12v). Tulethan ystävällisimmin paikan päälle maski kasvoillasi.  
 
HUOLTAJAT 

Huoltajarannekkeita ei ole 

Pidä yllä aina positiivista ja iloista asennetta– kaikki tsemppi on tärkeää kaikille 

Lue kohta ”katsojat” 
 

Mukavaa kisaviikonloppua!  
 


