KILPAILUINFO KILPAURAA ALOITTAVILLE

Kilpailuihin osallistuminen on olennainen osa lajiamme. Kilpailut ovat se paikka, jossa parit pä ä sevä t
testaamaan taitojaan, asettamaan ne koetukselle.

Parikortisto
Ennen kilpailuun osallistumista pari tulee ilmoittaa Suomen Tanssiurheiluliiton parikortistoon. TanssiDansin
rekisterö innin hoitaa seura. Rekisterö inti tulee tapahtua kaksi viikkoa ennen parin ensimmäistä yhteistä
kilpailua. Rekisterö imiseen tarvitaan parin oikeat nimet sekä tarkat syntymäajat.

Pakollinen kilpailulisenssi (ilman lisenssiä kilpailemisesta seuraa sakkomaksu)
Jokaisella kilpailijalla tä ytyy olla ennen kilpailuja voimassa oleva kilpailulisenssi. Poikkeuksena Muksumix
tai Tanssitä hti – kisaajat, joilla lisenssi ei ole pakollinen, jos on oma vakuutus. Mutta heillä kin lisenssi on
kuitenkin suositeltava. llman voimassa olevaa lisenssiä ei voi kilpailla. Kilpailulisenssi sisä ltä ä vakuutuksen,
joka kattaa harjoitus-ja kilpailutoiminnan. Mikä li kilpailijalla on oma vakuutus, joka kattaa kilpaurheilussa
sattuneiden tapaturmien korvaamisen, kilpailijalle voi ottaa vakuutuksettoman lisenssin. Kilpailulisessistä
saa lisä tietoa seuralta tai tanssiurheiluliiton nettisivuilta www.dancesport.fi..
Lisenssi on voimassa aina vuoden kerrallaan ja on siis uusittava kunkin vuoden alussa. Mikä li pari kilpailee
ilman voimassaolevaa lisenssiä , siitä veloitetaan seuraa. Seura veloittaa tä mä n sakkomaksun eteenpä in
parilta itseltä ä n. Lisenssin voi hankkia myö s, vaikkei kilpailekaan, sen vakuutus kattaa tä llö in esim.
harjoitukset (ns. H-lisenssi).

Kisakutsu ja kisan aikataulu
Tanssiurheiluliiton kilpailukalenterista löytyy tanssiurheiluliiton alaiset kilpailut ja kilpailukutsut jossa
ilmenee mm. kilpailupä ivä , paikka, aika, sarjat ja luokat sekä kilpailun toimihenkilö t. Kilpailun aikataulu
ilmestyy kilpailukalenteriin noin viikkoa (sä ä ntö jen mukaan 10 pä ivä ä ) ennen kilpailuja.

Kilpailuihin ilmoittautuminen, pääsymaksu ja osallistumismaksu
Kilpailevalla parilla tulee olla tunnukset tanssiurheiluliiton jäsenrekisteri järjestelmään dancecoreen
(lisätietoja saat seuralta). Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu dancecoren kautta ilmoittautumispäivään
mennessä. Vain parin toinen puoli tekee yhteisen ilmoittautumisen ja maksaa samalla ilmoittautumismaksun.
Muksu mix- ja tanssitähti -luokkiin seura ilmoittaa parit (keskustele vastuuvalmentajan kanssa).

Huoltaja maksaa kisoissa normaalisti pä ä symaksun. Seura pä ä ttä ä vuosittain ne kilpailut, joihin seura maksaa
omien edustuspariensa kilpailumaksut (yleensä SM-tason kilpailut). Tä stä ilmoitetaan erikseen.

Kilpailujen peruuntuminen
Kilpailuihin osallistumisen peruuntuminen tä ytyy aina ilmoittaa kisajä rjestä jille, myö s kisapä ivä nä (esim.
viime hetken sairaustapaukset yms. - yleensä kisakutsussa on annettu puhelinnumero, mihin voi soittaa tai
lä hettä ä tekstiviestin). Mikä li peruutus tapahtuu kisakutsussa ilmoitettua pä ivä ä myö hemmin, eikä lä ä kä rin –
tms. todistusta ole, jä rjestä vä seura perii kisakutsussa mainitun peruuntumismaksun. Lasku lä hetetä ä n
peruuttaneen parin seuralle, mutta seura lä hettä ä laskun maksettavaksi edelleen parille itselleen.

Kilpailujen osoite yms.
Kilpailupaikan osoite lö ytyy kilpailukutsusta ja usein jä rjestä vä seura antaa myö s ajo-ohjeita ja muuta
lisä informaatiota kisapaikan kä ytä nnö istä .

Ohjeita kisapaikalle – mm. kenkätarkastus ja numerolappu
Varmista, että olet kilpailupaikalla vä hintä ä n tuntia ennen oman luokkasi kilpailua. Ilmoittaudu kisapaikalla
jä rjestä jille ja kä y kenkätarkastuksessa, jos sellainen on jä rjestetty. Ilmoittautuminen on tä rkeä ä , jotta
jä rjestä jä t tietä vä t osallistujan saapuneen. Kenkä tarkastuksessa tarkastetaan, että kilpailijoiden
tanssikenkien pohjat ovat riittä vä n hyvä ssä kunnossa. Esim. pohjassa ei saa olla nä kyvissä nauloja, jotka
voisivat pilata tanssilattian tai aiheuttaa kilpailijan liukastumisen ja loukkaantumisen.
Numerolapun saa yleensä joko ilmoittautumistiskiltä tai jossain paikoissa kenkä tarkastuksesta.
Numerolappu kiinnitetä ä n pojan selkä ä n yleensä mukana olevilla hakaneuloilla.

Kisa-asut, kampaukset yms. on tiukasti säädelty
Kilpailupaikoilla on jä rjestetty pukuhuoneet kilpa-asujen vaihtamista varten. Kilpailuasusteet ja kampaukset
on mä ä ritelty sä ä nnö issä . Eri ikä ryhmillä on eri sä ä nnö t koskien pukuja ja kampauksia. Ennen ensimmä isiä
kilpailuja puvut on hyvä tarkastuttaa valmentajalla. Tarkempia ohjeita sä ä nnö istä saa seuralta ja
valmentajilta sekä pukusä ä nnö istä Tanssiurheiluliiton nettisivuilta (materiaalipankki). Erityisesti
pidemmä lle kilpaurallaan ehtineillä pareilla kilpailupukujen ja kampauksen merkitys korostuu.

Taito- ja ikäluokat, pistelasku, tuomarointi jne.
Kilpailuluokituksista, tanssittavista tansseista, pistelaskusta ja tuomareiden toiminnasta saa lisä tietoa seuran
nettisivuilta tai Tanssiurheiluliiton nettisivuilta http://www.dancesport.fi/.

Lämmittely, sijoittuminen kisasalissa
Ennen kilpailujen alkua ja tauoilla on yleensä mahdollista lä mmitellä itse kisalattialla. Jä rjestä jä t soittavat
usein sopivaa lä mmittelymusiikkia. Tavallisesti ainakin isompien kisapaikkojen kisalattian pä ä dyissä on
mahdollista lä mmitellä myö s itse kilpailujen aikana. Kisalattian pä ä dyissä olevat tuolirivistö t ovat normaalisti
tarkoitettu kilpailijoiden kä yttö ö n.

Kisan kulku, tulokset ja palkintojenjako
Ennen kisaa osallistujat kokoontuvat parijonoon jollekin kisalattian kulmista numerojä rjestyksessä
sisä ä ntuloa varten. Joillakin kisapaikoilla tä mä kulma on merkitty selvä sti esim. portilla tms. Jos luokkaan on
ilmoittautunut enintä ä n 7 paria, tanssitaan suora finaali. Finaalissa parit kutsutaan lattialle yksitellen ja
esitellä ä n (nimi ja seura), jolloin pari tekee esittelyrituaalit (esim. kumarrus ja niiaus).
Jos pareja on enintä ä n 13, tanssitaan ensin semifinaali, josta karsitaan 6 paria finaaliin. Karsintakierroksilla
pareja ei yleensä esitellä , vaan kutsutaan vain nopeasti esille numeroittain. Semifinaalin tai
karsintakierrosten (jos pareja yli 13) jä lkeen tulokset tulevat esille kisapaikan seinä lle. Niistä kä y ilmi jatkoon
pä ä sseet parit. Parit on merkitty tummennetulla tekstillä ja tuloslistasta nä kyy myö s minimipistemä ä rä , jolla
jatkoon pä ä see.
Lopputulokset julkaistaan palkintojenjaon yhteydessä . Kilpailijat kutsutaan palkintojenjakoon ”Line up”:iin,
mikä tarkoittaa, että kilpailijat menevä t pareittain numerojä rjestyksessä riviin tanssilattialle tarkoitusta
varten osoitetulle paikalle (yleensä tuomaripö ytien eteen) ja asettautuvat riviin tyttö hieman pojan edessä
seisoen. Kuuluttaja ilmoittaa sijoitusjä rjestyksen, jolloin kukin pari numeronsa kuultuaan tulee esiin rivistä
keskilattialle, kumartaa yleisö lle ja menee palkintoja jakavan henkilö n luo ja siitä sijoituksen mukaisesti
palkintopallille tai sen viereen (4., 5. ja 6.)
Jä rjestä vä seura julkaisee tulokset kilpailun jä lkeen netissä ja palkintojenjaon jä lkeen tulokset tulevat yleensä
kisapaikalla myö s seinä lle.
Pojat: kisoista poistuessanne muistakaa jä ttä ä numerolappu kisapaikalle jä rjestä jä n osoittamaan paikkaan.
Palauttamattomista numerolapuista tulee sakkomaksu.

Edustamme kisapaikalla aina myös omaa seuraamme
Kilpaileminen vaatii aina kilpailuhenkeä . Kilpailuhenki ei ole pelkä stä ä n raakaa kilpailemista paremmuudesta
vaan siitä pitä ä myö s nauttia. Kilpailuissa on aina hyvä muistaa reilun pelin sä ä nnö t ja yhteishenki kä ytö stapoja unohtamatta. On hyvä muistaa, että kilpaparit edustavat myö s omaa tanssiseuraansa. Tä stä

syystä on tä rkeä ä millaisen kuvan annamme ja millaisen kuvan muut saavat seurastamme. Muista onnitella
kaikkia finalisteja!

Luokkanousupisteet
Tanssiurheiluliitto pitä ä rekisteriä TanssiDansin parien luokkanousupisteistä dancecoressa. Pari voi itse
seurata pisteiden kehitystä sieltä. Pisteet päivittyvät sivuille vasta pari päivää kilpailujen jälkeen. Seura saa
vahvistukset luokkanousuista.

Mukaan kilpailuihin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kisavaatteet
kilpailukengä t
kä teistä rahaa (kisoissa ei yleensä käy kortti)
kenkä harja
hiusten laittoon tarvittavat vä lineet (lakka, geeli, pinnit, hengettö mä t, harjat ja kammat, kuminauhaa,
pari hiusten vä riin sopivaa nutturaverkkoa)
varahakaneuloja (jos numerolapussa ei ole kylliksi)
varasukkahousut
meikit (ne kilpailijat, jotka niitä sä ä ntö jen puitteissa saavat kä yttä ä )
evä ä t (kilpailun pituudesta riippuen, leipä ä , hedelmiä , salaattia, Bonaa/Pilttiä tms.)
juomapullo, (hiki)pyyhe
kisapaikan osoite ja ajo-ohjeet, kisajä rjestä jä n ilmoittama puhelinnumero (jos esim. tapahtuu
matkalla jotain, joka viivä styttä ä )

Lisätietoa
Suomen Tanssiurheiluliiton http://www.dancesport.fi/ sivuilta lö ytyy liiton tiedotteiden,
kisakalenterin yms. lisä ksi myö s paljon hyö dyllistä tietoa esim. harrastuksen aloittamisesta,
kilpailemisesta, sä ä nnö istä jne. Materiaalipankista (Oppaat, ohjeet ) lö ytyy mm. Tanssijan ABC.

