
SAAPUMINEN KISAPAIKALLE  

Kisakanslia aukeaa kisapäivänä klo 7. Saapuessanne kisapaikalle ilmoittautukaa kisakansliaan (vain 

1-2 hlö/joukkue). Kulku kisakansliaan Vesileppis Areenan A-ovesta.  Joukkueet saavat kisakansli-

asta ilmoittautumisen yhteydessä kirjekuoren, joka sisältää etukäteen tilatut ruokaliput sekä sisään-

pääsyrannekkeet kilpailijoille ja kahdelle valmentajalle. Eräpäivien jälkeen maksetuista ruokailu- ja 

ilmoittautumismaksuista tulee olla kuitti mukana. Ilmoittautumisen yhteydessä joukkueen tulee jät-

tää nimikoitu cd-levy kisakansliaan.  

Ilmoittautumisen jälkeen joukkueet opastetaan pukuhuoneisiin. Pukuhuoneet on jaettu joukkueille 

valmiiksi. Osa pukuhuoneista sijaitsee Areenan välittömässä läheisyydessä (käynti ulkokautta). Ki-

soihin osallistuu noin 900 voimistelijaa, joten toivomme joustavuutta tilojen käytössä. Oman suori-

tuksen jälkeen tulisi pukuhuone tyhjentää muiden joukkueiden käyttöön.  

Huom! Katsomoon ei pääse ilman pääsylippua, joten yleisön tulee ostaa lippu heti katsomoon men-

nessään. Pääsylipun hinta 10 €, lapset alle 12 v 5 €, sylilapset ilmaiseksi. 

Kisakanslia palvelee kilpailun ajan myös puhelimitse kaikissa kilpailuihin liittyvissä asioissa, puh. 

044-353 5933. 

 

HARJOITUKSET 
Runsaan osallistujamäärän vuoksi harjoitus järjestetään vain SM-sarjan joukkueille. 

 9.30-9.33 Lauha 

 9.33-9.36 Celer 

 9.36-9.39 Cirrus 

 9.39-9.42 Cyrene 

 9.42-9.45 Fiona 

Matto on joukkueiden vapaassa käytössä toiset huomioiden klo 7.30 – 9.20. 

 

JOUKKUEIDEN ESITTELY 

Kalakukko Cupiin osallistuvat seurat ja joukkueet luetellaan kilpailun alussa. Kilpailuissa ei järjes-

tetä avajaismarssia. 

 

KILPAILU 
Tapahtuma alkaa klo 11.00. Joukkueet voivat lämmitellä juoksuradalla, josta heidät haetaan lämmit-

telyputken kautta suorituspaikalle. Ensimmäinen virallinen lämmittelytila on areenan ryhmäliikunta-

tila, josta joukkue siirtyy ohjatusti alakerran aulan kokoustilaan ja tästä siirrytään odottamaan omaa 

suoritusta areenan saliin. Salin puolella voi vielä lämmitellä.  

Sisääntulo voimistelumatolle on yleisöstä katsottuna vasemmasta takanurkasta. Suorituksen jälkeen 

joukkue siirtyy oikeaan takanurkkaan Kiss&Cry-sohvalle seuraavan suorituksen ajaksi. Tämän jäl-

keen joukkue poistuu yleisöstä katsottuna oikeasta etunurkasta pukuhuonekäytävään.  



PALKINTOJENJAKO 

8-10 -vuotiaiden sarjassa palkitaan kaikki voimistelijat välittömästi oman kisasuorituksen jälkeen. 

Joukkue asettuu suorituksen jälkeen Kiss&Cry -sohvan eteen riviin, jossa mitalit jaetaan. Muissa 

sarjoissa palkitaan kolme parasta joukkuetta mitalein. Palkitsemisten ajankohdat näkyvät päivän ai-

kataulussa. Palkittavat joukkueet siirtyvät odottamaan palkintojenjakoa viimeiselle lämmittelyalu-

eelle hyvissä ajoin ennen oman sarjan palkintojenjakoa.   

 

KILPAILIJOIDEN KATSOMO 
Kilpailijat voivat seurata kilpailuja sivukatsomosta. Kulku kisakatsomoon on areenan salin oikean-

puoleisesta ovesta (käynti pukuhuonekäytävästä)  

 

ENSIAPU 
Ensiapupiste sijaitsee pohjakerroksessa ja se on avoinna koko kisojen ajan.  

 

TULOSPALVELU 
Tulokset näkyvät reaaliaikaisina voimistelu.kisapalvelu.fi –sivustolla. 

 

PALAUTTEET 

Tuomaripalautteet (niille ryhmille, kenelle kuuluu) voi hakea kisakansliasta. Palautteita ei postiteta 

jälkikäteen.  

 

KAHVIO, ONNENPYÖRÄ JA TUOTEMYYNTI 
Kuopion Reippaan Voimistelijoiden kahviossa on myynnissä suolaisia sekä makeita tuotteita. Kah-

vio sijaitsee sisääntuloaulassa kisakanslian vieressä. Ostokset voi maksaa sekä käteisellä että kor-

tilla. Kahvio on avoinna alkaen klo 8 ja sulkeutuu kisojen päätyttyä.  

Kilpailuissa on mahdollista tehdä ostoksia muutamien näytteilleasettajien myyntipisteillä. Mukana 

myös onnenpyörä. 

 

LISÄTIEDOT 

Kisoihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä Pia Ålander puh. 050-3562474 ja Marika 

Makkonen puh. 050-499 4444 tai pia.alander@opedu.kuopio.fi ja marika.makkonen@krv.fi 

 

  

  

mailto:marika.makkonen@krv.fi

