
Tanssikilpailun säännöt 2023 
Ilmoittautuminen alkaa 15.1.2023 

 

Ilmoittautuminen alkaa 15.1. porrastetusti: 

9.00 Juniori-sarjat 

12.00 Lasten sarjat 

15.00 Aikuisten / Aikuiset 2 - sarjat 

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. 

Osallistumismaksut: 
Soolo 35 euroa 
Duo 35 euroa / hlö 
Pienryhmä 25 euroa / hlö 
Muodostelma 20 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. Ryhmissä maksut ovat henkilökohtaisia ja maksut palautetaan vain sairastuneelle, 
mikäli lääkärintodistus on toimitettu. 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. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Osallistujamäärä: 

Soolo 1 hlö 

Duo 2 hlö 

Pienryhmä 3-9 hlö 

Muodostelma 10-30 hlö 

Esitysten maksimipituus: 

Soolo 2.15 min 

Duo 2.15 min 

Pienryhmä 3 min 

Muodostelma 4 min 

Hyväksytyt tanssityylit: 

Showtanssi / Show, jazz, nyky 
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Street 

Latin Vibes 

Ikäryhmät: 
Minit - 2015 syntyneet ja nuoremmat (kaikki minit palkitaan saman arvoisella mitalilla) 
Lapset -  2011-2014 syntyneet 
Juniorit - 2007-2010 syntyneet 
Aikuiset - 2006 ja sitä ennen syntyneet 
Aikuiset2 - 1992 ja sitä ennen syntyneet 

 

Duopari ilmoittautuu vanhemman tanssijan mukaan. Mikäli ryhmässä on eri ikäisiä tanssijoita, 

lasketaan ryhmän ikäkeskiarvo ja ilmoittaudutaan lähimpänä olevaan ikäluokkaan. 

 

Arviointi: 

1. Koreografia (sopivuus. haastavuus, tason sopiminen ryhmälle, tarinallisuus, monipuolisuus, lavan ja tasojen käyttö,muodostelmien 

hyödyntäminen, show-elementit..) 

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

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

 

Pisteytys sarjoittain 1-5p tai 1-10p. Jokainen tuomari käyttää skaalaa omalla tavallaan. 

Tästä syystä pisteet tuomareiden kesken voi vaihdella. Pisteytyksen tarkoitus on saada esitykset järjestykseen. Pisteitä ei julkaista 

julkisesti. Vain TOP3 - sijoitukset julkaistaan kaikille. 

Pisteet noudetaan palkintojenjaon jälkeen kisapaikalta. 

_______________________________________________________________________________________ 

Lajikohtaisia huomioita: 

Showtanssi 

Show-sarja saa sisältää show- jazz ja nykytanssia tai niiden sekoitusta. Sarjassa saa käyttää rekvisiittaa sekä koreografiassa saa 

hyödyntää akrobatiaa sekä nostoja kaikissa ikäryhmissä. Rekvisiitta tulee pystyä kantamaan itse sisään ja ulos, eikä se saa sotkea 

lavaa. 

Tanssia voi paljain jaloin, sukilla, varvaspikkareilla/puolitossuilla, jazz-tossuilla tai jazz-karaktäärikengillä. 

 

Street 

Street-styles sarjassa esitys voi sisältää mm. hiphopia, lockingia, poppingia. Esiintyjät tanssivat lenkkareissa.  . Sarjassa saa käyttää 

rekvisiittaa sekä koreografiassa saa hyödyntää akrobatiaa sekä nostoja kaikissa ikäryhmissä. Rekvisiitta tulee pystyä kantamaan itse 

sisään ja ulos, eikä se saa sotkea lavaa. 

*Sooloissa ja duoissa esiintyjän oma musiikki! 

 

Latin vibes 

Latin Vibes – sarjassa esitys voi sisältää mm. salsaa, bachataa, reggaetónia, latin showta.. 

Esiintyä voi lajille tyypillisillä lattarikorkokengillä tai muilla lajiin sopivilla tanssikengillä. . Sarjassa saa käyttää rekvisiittaa sekä 

koreografiassa saa hyödyntää akrobatiaa sekä nostoja kaikissa ikäryhmissä. Rekvisiitta tulee pystyä kantamaan itse sisään ja ulos, eikä 

se saa sotkea lavaa. 

Rising Stars 

All styles! Tähän sarjaan voi osallistua show- street ja latin-tyyleillä. Tarkoitettu uusille kisaajille, joilla ei ole vielä paljoa 

kisakokemusta. Vain top3 sijoitetaan. 

 

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.  

-Shortsin on peitettävä pakara kokonaisuudessaan (Huom. tankotanssissa lyhyempikin shortsi on pidon vuoksi sallittu) 

-Pleaser-tyyliset kengät eivät ole sallittuja tanssisarjoissa, joissa esiinnytään ilman tankoa. (Huom. tankotanssin aikuisten Showcase-

sarjassa pleaser-tyyliset kengät on sallittu.) 

- 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. 

 


