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Tulokkaissa tyyli on vapaa. Pari voi valita 
lavatanssityylin tai pyrkiä jo heti alusta 
lähtien kilpatanssillisempaan ilmaisuun. 
Kilpatanssimaisuus ei ole arvostelukriteeri 
tulokkaat–sarjassa. Vasta pre-champion– ja 
champion–sarjoissa haetaan enemmän 
kilpatanssille tyypillistä liikettä.

Tulokkaat–, pre-champion– ja single–
sarjoissa kilpailun järjestäjät suosittelevat 

pukeutumiskoodiksi siistejä vaatteita. Kilpai-
lussa arvioidaan tanssisuoritusta, ei asua. Pre-
champion– ja champion–sarjassa voi käyttää 
kilpatanssipukua, mutta tulokkaissa se ei ole 
sallittu. Kenkien tulee olla tanssiin sopivat 
kengät, ei lenkkarit tms. Naispuolisella pysty-
tanssijalla, jolla on pitkä leninki, tulee hame-
osan jättää nilkat näkyviin. 

Vuoden 2013 pyörätuolitanssin Suomen 
mestaruuskilpailut järjestetään Lohjalla, 
Kisakallion urheiluopistolla Tanssi Estoitta     
–pyörätuolitanssitapahtuman yhteydessä. 
Kisaohjelmaan on tullut taas jonkin verran 
muutoksia aiempaan verrattuna, sillä Suomes-
sakin pyritään pikku hiljaa siihen, että kansal-
listen kilpailuiden järjestelyt ja säännöt vastai-
sivat kansainvälistä tasoa.

Uutuutena ovat eri sarjojen nimet. Aloit-
telijat ovat nyt tulokkaita, jo kilpailukoke-
musta omaavat pre-championeja ja SM-sarjan 
nimi on champion. Lisäksi kaikille pyörä-
tuolinkäyttäjille on oma single–kategoriansa, 
jossa tanssijat ovat yhdessä lattialla, mutta 
tanssivat ilman paria. 

TANSSITYYLISTÄ JA PUKEUTUMISESTA

Pyörätuolitanssin Suomen mestaruuskilpailut 2013
Tanssi Estoitta –pyörätuolitanssitapahtuman yhteydessä sunnuntaina 22.9.

SM-kilpailuinfo

   
Missä ja milloin?
Sunnuntaina 22.9.2013
klo 11.45

Kisaka!ion Urheiluopisto 
os. Kisaka!iontie 284 
08360 LOHJA

Kuva: Tinja ToivonenKuva: Tinja Toivonen
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TULOKKAATTULOKKAATTULOKKAATTULOKKAATTULOKKAAT

LUOKAT DUO1 DUO2 COMBI1 COMBI2

TANSSIT hidas valssi, tango ja sambahidas valssi, tango ja sambahidas valssi, tango ja sambahidas valssi, tango ja samba

SÄÄNNÖT Parin voivat muodostaa samaa tai eri sukupuolta olevat tanssijat. Tulokkaisiin voi osallistua 
tanssipari, jolla ei ole aiempaa kilpailukokemusta pyörätuolitanssissa. Sama kokoonpano voi 
osallistua vain kerran, mutta uuden tositulokkaan kanssa aiemmin kilpaillut tanssija voi osallistua 
uudelleen. Kolme parasta paria palkitaan.

Parin voivat muodostaa samaa tai eri sukupuolta olevat tanssijat. Tulokkaisiin voi osallistua 
tanssipari, jolla ei ole aiempaa kilpailukokemusta pyörätuolitanssissa. Sama kokoonpano voi 
osallistua vain kerran, mutta uuden tositulokkaan kanssa aiemmin kilpaillut tanssija voi osallistua 
uudelleen. Kolme parasta paria palkitaan.

Parin voivat muodostaa samaa tai eri sukupuolta olevat tanssijat. Tulokkaisiin voi osallistua 
tanssipari, jolla ei ole aiempaa kilpailukokemusta pyörätuolitanssissa. Sama kokoonpano voi 
osallistua vain kerran, mutta uuden tositulokkaan kanssa aiemmin kilpaillut tanssija voi osallistua 
uudelleen. Kolme parasta paria palkitaan.

Parin voivat muodostaa samaa tai eri sukupuolta olevat tanssijat. Tulokkaisiin voi osallistua 
tanssipari, jolla ei ole aiempaa kilpailukokemusta pyörätuolitanssissa. Sama kokoonpano voi 
osallistua vain kerran, mutta uuden tositulokkaan kanssa aiemmin kilpaillut tanssija voi osallistua 
uudelleen. Kolme parasta paria palkitaan.

SÄÄNNÖT

Duo-parista vähintään toisen on oltava 
pyörätuolinkäyttäjä.
Duo-parista vähintään toisen on oltava 
pyörätuolinkäyttäjä.

Combi-parin muodostavat pyörätuolinkäyttäjä 
ja pystytanssija.
Combi-parin muodostavat pyörätuolinkäyttäjä 
ja pystytanssija.

PRE-CHAMPIONPRE-CHAMPIONPRE-CHAMPIONPRE-CHAMPIONPRE-CHAMPION

LUOKAT DUO1 DUO2 COMBI1 COMBI2

TANSSIT VAKIOTANSSIT: hidas valssi, tango, 
wieninvalssi ja quickstep
LATINALAISTANSSIT: samba, cha cha, 
rumba ja paso doble

VAKIOTANSSIT: hidas valssi, tango, 
wieninvalssi ja quickstep
LATINALAISTANSSIT: samba, cha cha, 
rumba ja paso doble

VAKIOTANSSIT: hidas valssi, tango, hidas 
foxtrot ja quickstep
LATINALAISTANSSIT: samba, cha cha, 
rumba ja jive

VAKIOTANSSIT: hidas valssi, tango, hidas 
foxtrot ja quickstep
LATINALAISTANSSIT: samba, cha cha, 
rumba ja jive

SÄÄNNÖT Parin voivat muodostaa samaa tai eri sukupuolta olevat tanssijat. Kolme parasta paria palkitaan ja 
he siirtyvät champion–sarjaan seuraavissa kansallisissa kilpailuissa. Jos pari vaihtuu, voi uusi 
pariyhdistelmä jatkaa pre-champion–sarjassa, kunnes  he sijoittuvat kolmen parhaan joukkoon. Pre-
champion–sarjaan voi osallistua myös ilman kilpailukokemusta tai -menestystä tulokkaat–sarjasta.

Parin voivat muodostaa samaa tai eri sukupuolta olevat tanssijat. Kolme parasta paria palkitaan ja 
he siirtyvät champion–sarjaan seuraavissa kansallisissa kilpailuissa. Jos pari vaihtuu, voi uusi 
pariyhdistelmä jatkaa pre-champion–sarjassa, kunnes  he sijoittuvat kolmen parhaan joukkoon. Pre-
champion–sarjaan voi osallistua myös ilman kilpailukokemusta tai -menestystä tulokkaat–sarjasta.

Parin voivat muodostaa samaa tai eri sukupuolta olevat tanssijat. Kolme parasta paria palkitaan ja 
he siirtyvät champion–sarjaan seuraavissa kansallisissa kilpailuissa. Jos pari vaihtuu, voi uusi 
pariyhdistelmä jatkaa pre-champion–sarjassa, kunnes  he sijoittuvat kolmen parhaan joukkoon. Pre-
champion–sarjaan voi osallistua myös ilman kilpailukokemusta tai -menestystä tulokkaat–sarjasta.

Parin voivat muodostaa samaa tai eri sukupuolta olevat tanssijat. Kolme parasta paria palkitaan ja 
he siirtyvät champion–sarjaan seuraavissa kansallisissa kilpailuissa. Jos pari vaihtuu, voi uusi 
pariyhdistelmä jatkaa pre-champion–sarjassa, kunnes  he sijoittuvat kolmen parhaan joukkoon. Pre-
champion–sarjaan voi osallistua myös ilman kilpailukokemusta tai -menestystä tulokkaat–sarjasta.

SÄÄNNÖT

Duo-parista vähintään toisen on oltava 
pyörätuolinkäyttäjä. 
Duo-parista vähintään toisen on oltava 
pyörätuolinkäyttäjä. 

Combi-parin muodostavat pyörätuolinkäyttäjä 
ja pystytanssija.
Combi-parin muodostavat pyörätuolinkäyttäjä 
ja pystytanssija.

CHAMPIONCHAMPIONCHAMPIONCHAMPIONCHAMPION

LUOKAT DUO1 DUO2 COMBI1 COMBI2

TANSSIT VAKIOTANSSIT: hidas valssi, tango, wieninvalssi, hidas foxtrot ja quickstep
LATINALAISTANSSIT: samba, cha cha, rumba, paso doble ja jive
VAKIOTANSSIT: hidas valssi, tango, wieninvalssi, hidas foxtrot ja quickstep
LATINALAISTANSSIT: samba, cha cha, rumba, paso doble ja jive
VAKIOTANSSIT: hidas valssi, tango, wieninvalssi, hidas foxtrot ja quickstep
LATINALAISTANSSIT: samba, cha cha, rumba, paso doble ja jive
VAKIOTANSSIT: hidas valssi, tango, wieninvalssi, hidas foxtrot ja quickstep
LATINALAISTANSSIT: samba, cha cha, rumba, paso doble ja jive

SÄÄNNÖT Sarjassa noudatetaan kansainvälisiä kilpailusääntöjä. Parin muodostavat eri sukupuolta olevat 
tanssijat. Sama pari voi osallistua vakio- ja latinalaistansseissa eri sarjoihin (pre-champion/
champion). Champion–sarjaan voi osallistua myös ilman aikaisempaa kilpailuokemusta tai 
-menestystä muista sarjoista. Sama pariyhdistelmä ei voi enää palata pre-championiin kilpailtuaan 
kerran championissa. Kolme parasta paria palkitaan.

Sarjassa noudatetaan kansainvälisiä kilpailusääntöjä. Parin muodostavat eri sukupuolta olevat 
tanssijat. Sama pari voi osallistua vakio- ja latinalaistansseissa eri sarjoihin (pre-champion/
champion). Champion–sarjaan voi osallistua myös ilman aikaisempaa kilpailuokemusta tai 
-menestystä muista sarjoista. Sama pariyhdistelmä ei voi enää palata pre-championiin kilpailtuaan 
kerran championissa. Kolme parasta paria palkitaan.

Sarjassa noudatetaan kansainvälisiä kilpailusääntöjä. Parin muodostavat eri sukupuolta olevat 
tanssijat. Sama pari voi osallistua vakio- ja latinalaistansseissa eri sarjoihin (pre-champion/
champion). Champion–sarjaan voi osallistua myös ilman aikaisempaa kilpailuokemusta tai 
-menestystä muista sarjoista. Sama pariyhdistelmä ei voi enää palata pre-championiin kilpailtuaan 
kerran championissa. Kolme parasta paria palkitaan.

Sarjassa noudatetaan kansainvälisiä kilpailusääntöjä. Parin muodostavat eri sukupuolta olevat 
tanssijat. Sama pari voi osallistua vakio- ja latinalaistansseissa eri sarjoihin (pre-champion/
champion). Champion–sarjaan voi osallistua myös ilman aikaisempaa kilpailuokemusta tai 
-menestystä muista sarjoista. Sama pariyhdistelmä ei voi enää palata pre-championiin kilpailtuaan 
kerran championissa. Kolme parasta paria palkitaan.

SÄÄNNÖT

Duo-parista molempien on oltava 
pyörätuolinkäyttäjäjiä. 
Duo-parista molempien on oltava 
pyörätuolinkäyttäjäjiä. 

Combi-parin muodostavat pyörätuolinkäyttäjä 
ja pystytanssija.
Combi-parin muodostavat pyörätuolinkäyttäjä 
ja pystytanssija.

Kilpailun säännöt

SINGLESINGLE

LUOKAT Kaikki tanssivat yhdessä. Samaan aikaan lattialla ovat niin miehet, naiset kuin 1- ja 2-
luokkalaisetkin.

TANSSIT hidas valssi ja samba

SÄÄNNÖT Single–sarjassa tanssitaan ilman paria, yhtä aikaa muiden kilpailijoiden kanssa. Osallistujan tulee 
olla pyörätuolinkäyttäjä. Kaikki kilpailijat saavat osallistumistodistuksen.
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TANSSEISTATANSSEISTATANSSEISTATANSSEISTA

nopeudet (tahtia/min)nopeudet (tahtia/min) kestot (min)

VAKIOTANSSIT luokka 1 luokka 2

hidas valssi 28–30 28–30 1,5

tango 31–33 31–33 1,5

wieninvalssi 56–58 58–60 1

hidas foxtrot 28–30 28–30 1,5

quickstep 48–50 50–52 1,5

LATINALAISTANSSIT luokka 1 luokka 2

samba 48–50 50–52 1,5

cha cha 28–30 30–32 1,5

rumba 25–27 25–27 1,5

paso doble 58–60 60–62 1,5

jive 40–42 42–44 1

Pyörätuolinkäyttäjät luokitellaan ennen 
kilpailua, ellei luokittelua ole tehty aiemmin. 
Kilpailijat, jotka osallistuvat Tanssi Estoitta  
–leirille, luokitellaan lauantaina 21.9. erillisen 
aikataulun mukaan. Sunnuntaina saapuvat 
kilpailijat luokitellaan ennen kilpailua klo 
9.00–11.00. Jos kilpailija on luokiteltu 
aiemmin, on hänen näytettävä luokittelu-
kortti pyydettäessä.

Luokittelussa kysytään diagnoosia ja 
lääkitystä, jotka on hyvä kirjoittaa paperille 
valmiiksi luokittelun nopeuttamiseksi.

Pyörätuolinkäyttäjän tulee täyttää minimi-
vammaisuuden vaatimus. 

Luokittelijoina toimivat belgialaiset Denis 
Jaeken ja Gerda Nelles. Luokittelu tehdään 
englanniksi, ja siihen saa tarvittaessa tulkin.

Tanssiparien suorituksia arvioi 3–5 pyörä-
tuolitanssituomaria. Yhdistetyissä luokissa 
ar viointi tapahtuu pelkästään tanssi-
suorituksen perusteella. Tuomareiden ei tule 
tietää eikä ottaa huomioon kilpailijoiden 
toimintakykyluokkia. 

Arvovaltaisessa tuomaristossa ovat 
• Lucienne Swinnen Belgiasta  
• Päivi Honkanen
• Pia Keränen
• Harri Kokkonen
• Kari Nyyssönen
• Timo Pyykkönen

  

Käytännön asioita

• Tanssialue on 300 m2.
• Duo- ja combi-parit 
tanssivat erikseen, mutta 1- 
ja 2-luokkien yhdistäminen 
on mahdollista.
• Tulokset luetaan ja 
palkinnot jaeaan kilpailun 
päätyttyä.
• Doping on kiellettyä 
antidopingsäännöstön 
mukaisesti – katso 
www.antidoping.fi
• Kilpailussa noudatetaan 
reilun pelin ja eettisen 
toiminnan periaatteita.

LUOKITTELUSTA " " " "                ARVIOINNISTA
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Ilmoittautumiset

pirjomalmbergtarvonen@gmail.com 
tai 045 3242100

Majoitusilmoittautumiset viimeistään 
ti 20.8.

Kilpailuilmoittautumiset:
Ennakkoilmoittautumiset viimeistään pe 
6.9.
Leiriosallistujien jälki-ilmoittautumiset 
viimeistään la 21.9. henkilökohtaisesti Pirjo 
Malmberg-Tarvoselle.

Ilmoittautumismaksut

Ennakkoilmoittautujat 10 €/henkilö
myös useampaan kategoriaan osallistuvilta
 – laskutetaan
Jälki-ilmoittautujat 15 €/henkilö
myös useampaan kategoriaan osallistuvilta
 – käteisellä

AIKATAULU SU 22.9.AIKATAULU SU 22.9.

09.00–11.00 Luokittelu kilpailupäivänä 
saapuville

10.00–11.00 Kilpailuun ilmoittautuminen 
ja kilpailunumeroiden jako

10.30–14.00 Lounas

11.45–12.00 Kilpailun avaus

12.00–16.00 SM-kilpailut

16.00–17.00 Kilpailun päätös: Tulokset ja 
palkintojenjako

Suomen pyörätuolitanssiliitto ry -
Finska rullstolsdansförbundet rf 

Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry

JÄRJESTÄJÄT:

Kuva: J.Pullinen


