Kutsu
Länsi-Suomen Happy Games Stara-tapahtuma ja JV- harrastesarjan 12-14 v. kilpailu
Stara-tapahtumat ovat voimistelutapahtumia noin 7–12-vuotiaille voimistelijanaluille. Tapahtuma on
harrastevoimistelijoiden tilaisuus esiintyä ja näyttää kauden aikana opittuja taitoja yleisölle. Kilpavoimisteluun
tähtäävät voimistelijat ja ryhmät taas voivat Stara-tapahtumissa harjoitella kilpailutilanteessa esiintymistä
ennen varsinaisiin lajin kilpailusarjoihin siirtymistä. Stara-tapahtumissa voi esittää voimisteluohjelman,
liikesarjan tai tanssiesityksen joko yksin tai yhdessä. Esitys voi olla itse luotu tai esimerkiksi Voimisteluliiton
valmisohjelma. Voimistelun Stara-tapahtumissa esiintyjät saavat suorituksestaan palautteen sekä mitalin

Aika, paikka ja järjestäväseura
la 24.3.2018 Porin Urheilutalo, Kuninkaanhaanaukio 6, 28100 PORI
Pääsymaksut katsojilta: 10e (sis. käsiohjelman), alle 12v. vapaa pääsy. Vain käteismaksu.
Järjestäjä: Liikuntaseura Pori ry. ja Voimisteluliiton Länsi-Suomen alue
Tapahtumapaikalla puffetti, arpajaiset sekä tuotemyyntiä. (pinni.minni.fi)

Lajit
Stara-tapahtumaan voi osallistua seuraavien lajien valmis- tai vapaaohjelmilla:
Joukkuevoimistelu
Telinevoimistelu (permanto, puomi 120cm, hyppy 70cm, rekki (korkeus säädettävissä)
Tanssi- ja esitysohjelmat
Harrastesarjaan voivat ilmoittautua 12-14v. Joukkuevoimistelun harrastejoukkueet.

Kilpailu ja esiintymisalue
Voimistelualueena vaalea joukkuevoimistelumatto (13m x 13m). Telinevoimistelun suorituspaikat Urheilutalon
yläkerran telinevoimistelualueella.

Ilmoittautuminen
alkaa ma 5.2.2018 klo 12 ja päättyy ma 26.2.2018 klo 18.
Ilmoittautumiset Kisapalvelun kautta.

Osallistumismaksut
Osallistumismaksuista tulee lasku Kisapalvelun kautta ilmoittautumisajan päätyttyä. Osallistumismaksu tulee
olla maksettu ennen tapahtumaa. Tapahtumassa noudatetaan Voimisteluliiton peruutusehtoja.
Stara maksut:
yksilövoimistelijat, 1 arviointi/voimistelija 12€/henkilö
Pienryhmät/1 arvionti/2-4 voimistelijaa, 25€/ryhmä
Keskikokoiset ryhmät, 1 arviointi/5-8 voimistelijaa, 60€/ryhmä
Isot ryhmät, 1 arvionti, 9-19 voimistelijaa, 90€/ryhmä
Suurryhmät, 1 arviointi, 20 tai enemmän voimistelijaa, 100€/ryhmä
Harrastesarjat 100€ / joukkue
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee valita laji ja sarja (ryhmän kokoluokka) sekä käytettävä arviointilomake.
Arviointilomakevaihtoehdot ovat
1.Yleinen arviointi TAI Lajitaitoarviointi pelkästään
2.Yleinen arviointi tai Lajitaitoarviointi JA lisäksi sommittelun ja esittämisen arviointi

Arvit ja Tuomarit
Osallistuvan seuran tulee ilmoittaa Stara-tapahtumaan ilmoittautumisajan puitteissa oma Arvi / t.
Tapahtumaan osallistuvan Arvin henkilötiedot ja mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoitetaan osoitteeseen
toimisto.liikuntaseurapori@gmail.com
Harrastesarjan tuomarit ilmoitetaan ilmoittautumisajan puitteissa osoitteeseen eija.ojala@voimistelu.fi
Tuomarisakko on 250€/ puuttuva tuomari.

Tuomariohje:
1 joukkue = ei tuomaria
2-3 joukkuetta= 1 tuomari
4-6 joukkuetta = 2 tuomaria
7 tai enemmän = 3 tuomaria

Lisenssit
Jokaisella kilpailuihin osallistuvalla tulee olla Voimisteluliiton Stara-lisenssi tai joku voimistelulajin
kilpailulisenssi. Lisenssi tulee olla hankittuna ennen ilmoittautumista. Mikäli on ottanut lisenssin ilman
vakuutusta, tulee olla joku muu vakuutus, joka kattaa sattuneet tapaturmat.

Musiikki
Musiikit toimitetaan mp3-muodossa 26.2.2018 mennessä osoitteeseen musiikit.liikuntaseurapori@gmail.com
Nimeä musiikkisi muotoa jvharraste/stara_seurannimi_joukkueennimi.
Esim. jvharraste_LiikuntaseuraPori_Zirkonium

Ruokailu
Kilpailupaikalla on mahdollisuus lounaaseen (hinta 8€). Lounaat tilataan etukäteen maksamalla ne Porin
Kaupunkijuna Oy/ Kahvila Poritar tilille FI8317813000005139 16.3.2018 mennessä.
Viitekenttään on kirjoitettava seura ja joukkueen nimi ja lounaiden lukumäärä.
Lounaaseen sisältyy kinkkukiusaus, salaatti, leipä ja ruokajuoma. Lounas on gluteeniton ja laktoositon.
Mahdollisista muista ruokavalioista ja allergioista tulee ilmoittaa etukäteen tilauksen yhteydessä osoitteella
poritar@poritar.fi .

Aikataulu
Tarkempi aikataulu julkaistaan ilmoittatumisajan päätyttyä järjestävän seuran nettisivuilla
www.liikuntaseurapori.fi skä Kisapalvelussa.

Tervetuloa Poriin!
Anette Isoviita, toiminnanjohtaja
026331204 / toimisto.liikuntaseurapori@gmail.com
Eija Ojala, Voimisteluliiton Länsi-Suomen aluepäällikkö
0505587228 / eija.ojala@voimistelu.fi
Marja Koskinen, puheenjohtaja
0405888917 / marja.liikuntaseurapori@gmail.com
Raisa Koppelomäki / telinevoimistelu
0405632098 / raisa.liikuntaseurapori@gmail.com

