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KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN  

Lue myös kilpailusäännöt www.pyoratuolitanssi.fi 

 

Suomen pyörätuolitanssiliiton vuosikokous hyväksyi kansalliset kilpailusäännöt 16.2.2014. 

Kilpailusäännöt astuivat voimaan 17.2.2014 toistaiseksi. Tämä soveltamisohje on lyhennelmä 

kilpailusäännöistä ja sellaisenaan koskee vain tätä yhtä kilpailua. Näiden ohjeiden tarkoitus on 

opastaa kilpailijoita valitsemaan itselleen sopivat kilpailukategoriat SM- ja Suomi Open kilpailuihin 

Kisakalliossa Lohjalla 23.3.2014. 

 

Näin siirtymävaiheessa toimitaan joustavasti osallistumiskategorioiden suhteen. Vasta näissä 

kilpailuissa aletaan kerätä sarjanousupisteitä (ks. kilpailusäännöt). 

 

Tanssipari voi valita kilpailusarjan sen mukaan, miten kokee pärjäävänsä. Viime vuoden aloittelijat 

voivat aivan hyvin valita uudelleen tulokassarjan tai siirtyä pre - championsarjaan. Mutta jos pari 

valitsee pre - championsarjan, ei sama pariyhdistelmä voi enää sen jälkeen palata tulokkaisiin. 

Sarjanousupisteitä saa sijoituksen perusteella, minkä mukaan edetään sarjatasolta seuraavalle 

jatkossa.  

 

Kaikilla kilpailijoilla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi tai muu vastaava vakuutus, joka 

kattaa tanssikilpailuun osallistumisen.  

  

 

KAKSI ERI KILPAILUA 

 

1 Suomen mestaruuskilpailu 

 

SM-kilpailuissa kilpaillaan ainoastaan combi- ja duotanssin champion-sarjoissa kaikissa niissä 

kategorioissa, joihin ilmoittautuu vähintään kaksi (2) paria. Voidakseen osallistua SM-kilpailuihin 

parin kummankin osapuolen on oltava Suomen pyörätuolitanssiliiton jäsen, ja ainakin toisen on 

oltava Suomen kansalainen. 

 

2 Suomi Open 

 

Suomi Open - kilpailussa kilpaillaan kaikkien paritanssisarjojen kaikissa kategorioissa, joihin 

ilmoittautuu vähintään kaksi (2) paria, sekä singletanssissa.  

Suomi Open -kilpailut voidaan järjestää yhtä aikaa SM-kilpailun kanssa, jolloin Suomi Open -

kilpailujen champion-sarja voidaan tanssia yhdistetyin kategorioin SM-kilpailun kanssa. 
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SARJAT JA KATEGORIAT 

 

1 Kilpailusarjat 

 

a) Champion-sarja 

SM- ja Suomi Open -kilpailuissa champion-sarjassa kilpaillaan kaikissa kategorioissa. Champion-

sarjassa tanssitaan kaikki viisi (5) tanssia sekä vakio- että latinalaistansseissa. Pari voi osallistua 

joko molempiin tai vain jompaankumpaan.   

 

b) Pre-champion-sarja 

Suomi Open -kilpailuissa pre-champion-sarjassa kilpaillaan kaikissa kategorioissa. Pre-champion-

sarjassa tanssitaan neljä (4) vakio- ja neljä (4) latinalaistanssia. Pari voi osallistua joko molempiin 

tai vain jompaankumpaan. Combiparien vakiotanssit ovat hidas valssi, tango, foxtrot ja quickstep 

sekä duoparien hidas valssi, tango, wieninvalssi ja quickstep. Combiparien latinalaistanssit ovat 

samba, cha cha, rumba ja jive sekä duoparien samba, cha cha, rumba ja paso doble. 

 

c) Tulokassarja 

Suomi Open -kilpailuissa tulokassarjassa kilpaillaan kaikissa tulokaskategorioissa. Tulokassarjassa 

tanssitaan kolme (3) tanssia, jotka ovat sekä combi- että duopareilla hidas valssi, tango ja samba. 

 

d) Singletanssi 

Suomi Open -kilpailuissa kilpaillaan singletanssin luokissa 1 ja 2 unisex -kategorioissa eli miehet ja 

naiset samoissa erissä. Suomi Open -kilpailuissa singletansseina ovat hidas valssi ja samba. 

 

2 Kilpailukategoriat  

 

a) Tarjottavat kategoriat 

Tarjottavat kategoriat liiton alaisissa SM- ja Suomi Open -kilpailuissa ovat: 

       Tulokaskategoriat:  

Tulokas combi 1 

Tulokas combi 2 

Tulokas duo 1 

Tulokas duo 2 

       Viralliset kategoriat (pre-champion ja champion): 

Combi 1 vakiotanssit 

Combi 2 vakiotanssit 

Combi 1 latinalaistanssit 

Combi 2 latinalaistanssit 

Duo 1 vakiotanssit 

Duo 2 vakiotanssit 
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Duo 1 latinalaistanssit 

Duo 2 latinalaistanssit 

 

b) Kategorioiden yhdistäminen 

Kategoriat voidaan yhdistää, jos a) saman kilpailun rinnakkaisiin kategorioihin on ilmoittautunut 

vähän pareja  tai b) kaksi eri kilpailua, joissa kilpaillaan samoissa kategorioissa, järjestetään yhtä 

aikaa. Eri kilpailuihin ilmoittautuneet kilpailijat arvostellaan kuitenkin erikseen. 

Vähintään kahden (2) parin on ilmoittauduttava kuhunkin Suomen mestaruuskilpailun kategoriaan, 

jotta kategoria järjestetään. Mikäli muussa kuin SM-kilpailussa johonkin kategoriaan - esimerkiksi 

pre-champion combi 1 latinalaistanssit - on ilmoittautunut vain yksi (1) pari, kategoria voidaan 

yhdistää vastaavaan rinnakkaisen luokan kategoriaan - tässä tapauksessa pre-champion combi 2 

latinalaistanssit -, mikäli näin saadaan minimipariehto täyttymään. Tällöin kategorian luokka on 

enemmistön luokituksen mukainen. Jos pareja tai singletanssijoita on molemmista luokista yksi (1), 

kategorian luokka on tällöin 2.  

Sarjanousupisteet yhdistetystä kategoriasta kirjautuvat kilpailijan oman virallisen luokituksen 

mukaisesti. Kategorioiden yhdistämisestä on ilmoitettava siirrettävälle parille tai singletanssijalle 

viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kilpailua. 

Myös kaksi minimipariehdon täyttävää kategoriaa voidaan yhdistää. Tällöin eri luokat arvostellaan 

erikseen. 

 


