
Tankokilpailun säännöt 2023 

Ilmoittautuminen alkaa 15.1.2023 

 

Ilmoittautuminen alkaa 15.1. porrastetusti: 

18.00 Tankotanssi 

 

Ilmoittautuminen on auki 30.1. asti. Ilmoittautuminen voi päättyä aiemmin, mikäli kilpailu on täynnä. 

 

Ilmoittautuessa kysytään esityksen tiedot: esiintyjät ja heidän syntymävuosi, esityksen nimi, koreografi/valmentaja, 

musiikkikappaleen tiedot, yhteyshenkilön tiedot. 

Ilmoittautumisen jälkeen muutoksia on mahdollista tehdä 15.3. asti sähköpostitse esityksen tietoihin. Tämän jälkeen tehdyistä 

muutoksista laskutetaan 40 euroa esityksen vastuuhenkilöä. 

 

Musiikki lähetetään 1.3. mennessä: danceandshowmusiikit@gmail.com. Myöhässä lähetetyistä musiikeista laskutetaan 40 euroa 

esityksen vastuuhenkilöä. Musiikin otsikosta ja tiedoston nimestä tulee selvitä mikä teos on kyseessä.  

Esimerkki: Esiintyjä_Esityksennimi_Sarja_mp3. Musiikki on oltava mp3 tai wav-muodossa. Muita muotoja ei hyväksytä. 

Lava: 

Lattiatasossa n. 10 x 14 m tanssimatto 

Valaistus: spottivalot, valaistus on kaikille sama. 

Lämmittelyalue lavan vasemmalla puolella. 

Lavalle kulku vasemmalta, poistua voi sekä oikealta että vasemmalta. 

Tangot ovat jauhemaalattuja ja 285 cm – 295 cm korkeita. Halkaisija 48mm. Alustalevyn korkeus 3.5cm. Yleisöstä katsottuna oikean 

puoleinen tanko on pyörivä ja sen alustalevyn koko on 150 x 150cm. Yleisöstä katsottuna vasemman puoleinen tanko on staattinen ja 

sen alustalevyn koko on 180 cm x 180cm. Tankojen etäisyys lavalla toisistaan 3 metriä.   

Osallistumismaksut: 
Soolo 40 euroa 
Duo 40 euroa / hlö 
 
Maksut maksetaan joko ilmoittautuessa esim. pankkikortilla tai verkkopankissa. Halutessasi voi valita myös laskun. Laskutuslisä +10 
euroa. 
 
Ilmoittautuminen kilpailuun on aina sitova. Palautamme maksuja vain lääkärintodistusta vastaan. Duo-parin sairastuessa molempien 
maksut palautetaan lääkärintodistusta vastaan.Lääkärintodistus ja tilinumero on toimitettava sähköpostitse 
danceandshowme@gmail.com viimeistään 14 vuorokauden sisään tapahtumasta. Tämän jälkeen palautuksia ei käsitellä. 
 
Mikäli tanssikilpailu peruuntuu järjestäjän toimesta, palautamme kilpailumaksut kokonaisuudessaan. 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Sarjat: 

Harrastesarja Rising Stars Soolot / Duot (Lapset, juniorit, aikuiset, aikuiset 2) 

Esitykset laitetaan paremmuusjärjestykseen. Rising Stars - sarja on matalan kynnyksen sarja, johon voi osallistua 

ensikertalaiset ja kilpauransa vasta aloittaneet tankotanssijat. Kaikki lapset osallistuvat rising stars-sarjaan aiemmasta 

kisamenestyksestä riippumatta. Ei pakollisia liikkeitä eikä teemoja. Rekvisiitan käyttö sallittua. 

Pisteet ja palautteet annetaan kaikille osallistujille tapahtumapaikalla palkintojenjaon jälkeen. Top3 palkitaan 

mitalein/pokaalein sekä diplomilla. 

 

PRO Soolot / Duot (Lapset, juniorit, aikuiset, aikuiset 2) 

Esitykset laitetaan paremmuusjärjestykseen. PRO-sarjaan tulee osallistua, mikäli kilpailija on ollut SM-finaalissa tai sitä 

korkeammalla tasolla. PRO - sarjaan osallistutaan myös silloin, jos kilpailija opettaa itse tankotanssia tai on muuten 

rinnastettavissa edistyneen tason tankotanssijaksi / ammattilaiseksi. Ei pakollisia liikkeitä eikä teemoja. Rekvisiitan käyttö 

sallittua. Pisteet ja palautteet annetaan kaikille osallistujille tapahtumapaikalla palkintojenjaon jälkeen. Top3 palkitaan 

mitalein/pokaalein sekä diplomilla. 

 

SHOWCASE (aikuiset-aikuiset2 yhdistetty) 

Sinulle, joka haluat vain esiintyä! Esityksiä ei laiteta paremmuusjärjestykseen. Tuomaristo palkitsee teoksia 

kunniamaininnoin. Showcase - sarja on vain aikuisille, sarjassa poikkeuksena saa käyttää myös kenkiä esityksessä. Ei 
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pakollisia liikkeitä eikä teemoja. Rekvisiitan käyttö sallittua. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Osallistujamäärä: 

Soolo 1 hlö 

Duo 2 hlö 

Ikäryhmät: 
Lapset -  2011-2014 syntyneet 
Juniorit - 2007-2010 syntyneet 
Aikuiset - 2006 ja sitä ennen syntyneet 
Aikuiset2 - 1992 ja sitä ennen syntyneet 

 
Esitysten maksimipituus: 

Soolo 3.30 min 

Duo 3.30 min 

Dance & Show – tapahtumassa ei ole pakollisia liikkeitä eikä teemoja. Musiikki saa sisältää lyriikoita. 

 

Arviointi: 

1. Koreografia (sopivuus. haastavuus, tason sopiminen, tarinallisuus, monipuolisuus, lavan ja tasojen käyttö , show-elementit..) 

2. Tekniikka (tekninen osaaminen: puhtaat linjaukset, liikkuvuus, voima, vaikeustaso, tekniikan haastavuuden sopiminen..) 

3. Ilmaisu, ilmiasu (puvustus, look, esiintyminen, tarinan tai energian välittyminen katsojille, yhteneväisyys ilmaisussa) 

 

Top 3 palkitaan mitalein / pokaalein sekä diplomilla. 

 

Muita koreografiaa koskevia huomioita: 

- Esityksen on oltava hyvän maun mukainen ja sen tulee sopia myös perheen pienimmille 

- Musiikin ja teeman on oltava ikäryhmälle sopiva. Seksuaaliset ja väkivaltaiset teemat eivät sovellu esimerkiksi lapsille. 

- Teos ei saa olla plagioitu 

 

Asuja koskevia huomioita: 

-Yläosa ei saa muistuttaa rintsikoita.  

 -Pleaser-tyyliset kengät ovat sallittu vain Showcase – sarjassa (aikuiset) 

- Asu on oltava hyvän maun mukainen ja se ei saa loukata toista. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Muuta huomioita: 

- Kilpailupaikalla tulee käyttäytyä asiallisesti ja kannustavasti kaikkia kohtaan. 

- Noudatamme tapahtumassa turvallisemman tilan periaatteita. 

- Musiikki tulee varata kisapaikalle mukaan esimerkiksi puhelimeen tai muistitikulle mahdollisia teknisiä ongelmia varten. 

- Kilpailun aikataulu on alustava ja se saattaa muuttua päivän aikana. 

- Kisapaikalla ei saa käyttää glitteriä, hiuslakkaa eikä sellaisia meikkituotteita jotka likaavat paikat. Pukuhuoneet on siivottava omista 

jäljistä. 

- Toisten teoksia ei saa valokuvata eikä videoida ilman lupaa. 

 

Sarjoja voidaan yhdistää, mikäli osallistujia sarjassa on 3 tai alle. 

Pidätämme oikeuden aikataulun muuttumiseen kisapäivän osalta, mikäli tilanne sitä vaatii. Lopullinen aikataulu julkastaan 15.2. 

mennessä. 

 

 


