
SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSET, voimaan 1.8.2019 alkaen 
 

SÄÄNTÖMUUTOSESITYS 1 

Esitykset: 

• Muutosesitys 1.  

Muutetaan miehet viejiksi ja naiset seuraajiksi (poislukien nais- ja tyttöformaatiot) läpi koko 

sääntöjen. 

 

VANHA / UUSI => säännöt tulee käydä kokonaisuudessan läpi ja muuttaa järjestelmällisesti mies = 

viejä ja nainen = seuraaja. Useampi kohta. 

 

• Muutosesitys 2.  

Poistetaan lause, joka määrittää parin osapuolten olevan eri sukupuolta. Kappale 7 

Osallistumisoikeus / 7.1 Kilpailuihin osallistuminen – yleistä: POISTETAAN: ” Tanssiurheiluparin 

osapuolten on oltava eri sukupuolta.” 

 

• Muutosesitys 3.  

Lisätään huomautus siitä, että samaa sukupuolta oleva pari ei ole edustuskelpoinen WRRC:n 

kisoissa. Kappale 7 Osallistumisoikeus/ 7.1 Kilpailuihin osallistuminen – yleistä: LISÄTÄÄN: ”Samaa 

sukupuolta olevalla parilla ei ole osallistumisoikeutta WRRC:n alaisiin tai WRRC:n säännöillä 

käytäviin kilpailuihin.” 

 

 

VANHA teksti: 

7.1 Kilpailuihin osallistuminen - yleistä 

Liiton tai sen jäsenseurojen järjestämiin tai liiton luvalla muiden järjestämiin kilpailuihin ovat oikeutettuja 
osallistumaan ainoastaan liiton jäsenyhdistysten jäsenet, joilla on voimassa oleva STUL:n kilpailulisenssi sekä 
ulkomaisten WRRC:n jäsenliittojen jäsenet. Liittohallitus tai sen nimeämä toimielin voi tapauskohtaisesti antaa 
muille luvan osallistua kilpailuun. 
 
Ulkomaiset WRRC:n jäsenliittojen kilpailijat saavat osallistua Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin, GP- ja 
valtakunnallisiin kilpailuihin (IKM -kilpailuja lukuun ottamatta). 
 
Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on kohdan 1.7 mukaisten antidoping-säännöstöjen noudattaminen. 
 
Liiton jäsenseurojen kilpailijat, parit tai ryhmät tulee rekisteröidä liiton kilpailijakortistoon kohdan 4.3 
mukaisesti ennen kuin he voivat osallistua liiton kilpailuluvalla järjestettäviin kilpailuihin. 
 
Rekisteröinnissä tulee ilmoittaa kilpailijan virallinen nimi, joka on sama kuin kilpailulisenssissä. 
 
Kilpailemisesta ilman kilpailulisenssiä tulee kilpailijan seuralle sanktio, jonka suuruus on määritelty liiton 
syyskokouksessa.  
 
Tanssiurheiluparin osapuolten on oltava eri sukupuolta. 
 
Sama tanssija ei voi osallistua samassa kilpailussa samassa lajissa ja samassa ikäsarjassa useaan eri 
taitoluokkaan. 



 
Rock’n’swing-tansseissa on sallittua, että viejällä on samassa lajissa useampia seuraajia tai vastaavasti 
seuraajalla useita viejiä, jotka on ilmoitettu pariyhdistelminä kilpailijakortistoon. 
 

UUSI teksti: 

7.1 Kilpailuihin osallistuminen - yleistä 

Liiton tai sen jäsenseurojen järjestämiin tai liiton luvalla muiden järjestämiin kilpailuihin ovat oikeutettuja 
osallistumaan ainoastaan liiton jäsenyhdistysten jäsenet, joilla on voimassa oleva STUL:n kilpailulisenssi sekä 
ulkomaisten WRRC:n jäsenliittojen jäsenet. Liittohallitus tai sen nimeämä toimielin voi tapauskohtaisesti antaa 
muille luvan osallistua kilpailuun. 
 
Ulkomaiset WRRC:n jäsenliittojen kilpailijat saavat osallistua Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin, GP- ja 
valtakunnallisiin kilpailuihin (IKM -kilpailuja lukuun ottamatta). 
 
Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on kohdan 1.7 mukaisten antidoping-säännöstöjen noudattaminen. 
 
Liiton jäsenseurojen kilpailijat, parit tai ryhmät tulee rekisteröidä liiton kilpailijakortistoon kohdan 4.3 
mukaisesti ennen kuin he voivat osallistua liiton kilpailuluvalla järjestettäviin kilpailuihin. 
 
Rekisteröinnissä tulee ilmoittaa kilpailijan virallinen nimi, joka on sama kuin kilpailulisenssissä. 
 
Kilpailemisesta ilman kilpailulisenssiä tulee kilpailijan seuralle sanktio, jonka suuruus on määritelty liiton 
syyskokouksessa.  
 
- 
 
Sama tanssija ei voi osallistua samassa kilpailussa samassa lajissa ja samassa ikäsarjassa useaan eri 
taitoluokkaan. 
 
Rock’n’swing-tansseissa on sallittua, että viejällä on samassa lajissa useampia seuraajia tai vastaavasti 
seuraajalla useita viejiä, jotka on ilmoitettu pariyhdistelminä kilpailijakortistoon. 
 
WRRC:n alaisiin ja WRRC:n säännöillä käytäviin kilpailuihin osallistumisoikeus on vain parilla, jonka 
osapuolet ovat eri sukupuolta (mies-nainen). 

  



SÄÄNTÖMUUTOSESITYS 2 

Esitys:  Sääntömuutosesitys edustussäännöistä. Muutama tekninen korjaus sekä lisäys sääntöihin 

edustusvalintojen aikataulusta. 

 

Muutokset sääntöihin: 

VANHA teksti:  

4 EDUSTUSSÄÄNNÖT 

4.1 Edustuskelpoisuus 

Edustuskelpoinen on STUL:n jäsenyhdistyksen tanssiurheilija, joka täyttää VALO:n  ja STUL:n sekä WDSF:n 
tai WRRC:n tai IDO:n kilpailusääntöjen ehdot. 
 

4.2 Seuran edustus 

Tanssiurheilija voi kuulua useampaan seuraan, mutta tanssiurheilukilpailuissa kilpailijat voivat edustaa vain 
yhtä jäsenyhdistystä (*lisäys) kussakin tanssilajissa. Kilpailuparin ja joukkueen kaikkien jäsenten tulee edustaa 
samaa jäsenyhdistystä (*Lisäys). 
 
 

4.4 Kansainväliset edustukset 

Kansainvälisiin tanssiurheilukilpailuihin osallistuttaessa on noudatettava WRRC:n ja IDO:n kilpailusääntöjä  
 
Ykkösedustusparit (*lisäys) kansainvälisiin arvokilpailuihin valitaan kullakin valintahetkellä voimassa olevan 
kotimaan rankinglistan mukaan. Valintahetki on kuusi (6) viikkoa ennen ko. kilpailupäivää. Muiden 
edustusparien valinnassa liittohallitus voi tarvittaessa käyttää hyvin perusteltua harkintaa. 
 
Liitto lähettää kilpailijat WRRC:n ja IDO:n kansainvälisiin arvokilpailuihin ja osallistuu kustannuksiin 
talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Liitto ei kustannuksellaan lähetä edustajia maihin, joihin 
matkustamista Suomen ulkoasiainministeriön kulloinkin voimassa olevissa matkustusohjeissa kehotetaan 
välttämään. Mikäli valintasäännön mukaan oikeutettu ja edustuskelpoinen täysi-ikäinen pari tästä huolimatta 
ilmoittaa kirjallisesti liitolle haluavansa lähteä kilpailuun omalla kustannuksellaan ja vapauttavansa liiton 
kaikesta vastuusta, liitto voi ilmoittaa parin kilpailuun. 
 
Jos pari (*lisäys) osallistuu ulkomaiseen arvokilpailuun liiton lähettämänä, tieto omasta menestymisestä näissä 
kilpailuissa on lähetettävä liiton tiedottajalle viivytyksettä jo kilpailupaikalta. 
 
Kansainvälisissä arvokilpailuissa sekä maaotteluissa suomalaiset kilpailijat edustavat Suomea. 
Maajoukkueparit  edustavat kilpailu- ja harjoittelumatkoillaan Suomea. Muissa kansainvälisissä 
tanssiurheilukilpailuissa kilpailijat voivat edustaa maanosaa, alueellista maanosaa, maata, paikkakuntaa tai 
seuraansa. 
 

Liiton jäsenyhdistyksen tanssiurheilijat eivät voi tanssiurheilijana edustaa mitään yritystä, tanssikoulua tai ammatillista 
tanssiyhdistystä. 

 

 

 

 



UUSI teksti: 

4  EDUSTUSSÄÄNNÖT  

4.1  Edustuskelpoisuus  

Edustuskelpoinen on STUL:n jäsenyhdistyksen tanssiurheilija, joka täyttää Suomen Olympiakomitean ja STUL:n sekä 
WDSF:n tai WRRC:n tai IDO:n kilpailusääntöjen ehdot.  
  

4.2  Seuran edustus  

Tanssiurheilija voi kuulua useampaan seuraan, mutta tanssiurheilukilpailuissa kilpailijat voivat edustaa vain yhtä 
jäsenyhdistystä tai sen alaista lajijaostoa kussakin tanssilajissa. Kilpailuparin ja joukkueen kaikkien jäsenten tulee edustaa 
samaa jäsenyhdistystä tai sen alaista lajijaostoa.  
  
 

4.4  Kansainväliset edustukset  

Kansainvälisiin tanssiurheilukilpailuihin osallistuttaessa on noudatettava WRRC:n ja IDO:n kilpailusääntöjä   
  
Ykkösedustusparit tai -joukkueet kansainvälisiin arvokilpailuihin valitaan kullakin valintahetkellä voimassa olevan 
kotimaan rankinglistan mukaan. Valintahetki on kuusi (6) viikkoa ennen ko. kilpailupäivää. Muiden edustusparien 
valinnassa liittohallitus voi tarvittaessa käyttää hyvin perusteltua harkintaa.  
  
Liitto lähettää kilpailijat WRRC:n ja IDO:n kansainvälisiin arvokilpailuihin ja osallistuu kustannuksiin talousarvion ja 
toimintasuunnitelman mukaisesti. Liitto ei kustannuksellaan lähetä edustajia maihin, joihin matkustamista Suomen 
ulkoasiainministeriön kulloinkin voimassa olevissa matkustusohjeissa kehotetaan välttämään. Mikäli valintasäännön 
mukaan oikeutettu ja edustuskelpoinen täysi-ikäinen kilpailija tästä huolimatta ilmoittaa kirjallisesti liitolle haluavansa 
lähteä kilpailuun omalla kustannuksellaan ja vapauttavansa liiton kaikesta vastuusta, liitto voi ilmoittaa kilpailijan 
kilpailuun.  
  
Jos pari tai joukkue osallistuu ulkomaiseen arvokilpailuun liiton lähettämänä, tieto omasta menestymisestä näissä 
kilpailuissa on lähetettävä liiton tiedottajalle viivytyksettä jo kilpailupaikalta.  
  
Kansainvälisissä arvokilpailuissa sekä maaotteluissa suomalaiset kilpailijat edustavat Suomea. Maajoukkueurheilijat 
edustavat kilpailu- ja harjoittelumatkoillaan Suomea. Muissa kansainvälisissä tanssiurheilukilpailuissa kilpailijat voivat 
edustaa maanosaa, alueellista maanosaa, maata, paikkakuntaa tai seuraansa.  
  
Liiton jäsenyhdistyksen tanssiurheilijat eivät voi tanssiurheilijana edustaa mitään yritystä, tanssikoulua tai ammatillista 
tanssiyhdistystä. 
 
Valintahetki on viimeistään 8 viikkoa ennen kilpailupäivää. Jos ilmoittautuminen päättyy aiemmin kuin 8 viikkoa ennen 
kilpailupäivää, valinta tehdään viikko ennen viimeistä kilpailukutsun mukaista ilmoittautumispäivää 

 

  



SÄÄNTÖMUUTOSESITYS 3 

Esitys:  Muutokset ja korjaukset BW sääntöihin. Useampi muutos, jolla yhdenmukaistetaan säännöt 

WRRC:n viimeisimpien BW sääntöjen kanssa samaan linjaan. 

Muutokset sääntöihin: 

• BW sen A musiikin nopeus nopealla kierroksilla. BW sen D luokan musiikin nopeuksien muutos 

samaksi sekä karsinta ja finaalikierroksilla. 

 

VANHA teksti:  

10.2 Kilpailun musiikki ja tanssin kesto 

Taitotaso 
  

Ikäsarja  
  

karsinta finaali 

hidas nopea hidas nopea 

D Lapsi, alle 10 v - 38-40 - 38-40 

C Lapsi, alle 10 v - 42-44 - 42-44 

D Juniori 1, 10-14 v - 40-42 - 40-42 

C Juniori 1, 10-14 v - 44-46 - 44-46 

B Juniori 1, 10-14 v - 46-48 - 46-48 

D Juniori 2, 13-17 v - 40-42 - 40-42 

C Juniori 2, 13-17 v - 46-48 - 46-48 

B Juniori 2, 13-17 v - 48-52 - 48-52 

D Seniorit, 35&40 - 42-44 30-32 44-46 

C Seniorit, 35&40 27-30 44-46 27-30 46-48 

B Seniorit, 35&40 27-30 46-48 27-30 48-50 

A Seniorit, 35&40 27-30 48-50 27-30 48-50 

D Yleinen 16 v -  - 42-45 30-32 45-47 

C Yleinen 16 v -  27-30 46-49 27-30 46-49 

B Yleinen 16 v -  27-30 48-50 27-30 48-50 

A Yleinen 16 v -  27-30 50-52 27-30 50-52 
 

UUSI teksti: 

10.2 Kilpailun musiikki ja tanssin kesto 

Taitotaso 
  

Ikäsarja  
  

karsinta finaali 

hidas nopea hidas nopea 

D Lapsi, alle 10 v - 38-40 - 38-40 

C Lapsi, alle 10 v - 42-44 - 42-44 

D Juniori 1, 10-14 v - 40-42 - 40-42 

C Juniori 1, 10-14 v - 44-46 - 44-46 

B Juniori 1, 10-14 v - 46-48 - 46-48 

D Juniori 2, 13-17 v - 40-42 - 40-42 

C Juniori 2, 13-17 v - 46-48 - 46-48 

B Juniori 2, 13-17 v - 48-52 - 48-52 



D Seniorit, 35&40 - 42-46 30-32 42-46 

C Seniorit, 35&40 27-30 44-46 27-30 46-48 

B Seniorit, 35&40 27-30 46-48 27-30 46-48 

A Seniorit, 35&40 27-30 46-48 27-30 46-48 

D Yleinen 16 v -  - 42-45 30-32 45-47 

C Yleinen 16 v -  27-30 46-49 27-30 46-49 

B Yleinen 16 v -  27-30 48-50 27-30 48-50 

A Yleinen 16 v -  27-30 50-52 27-30 50-52 

 

• Highlight ja edistyneiden kuvioiden määrän muutos 

VANHA teksti: 

10.4.2 Tanssikuviot ja akrobatia 

Yleisessä A-, juniori B- ja seniori A -luokissa tanssikuvioiden tulisi sisältää vähintään 3 erilaista highlight-

kuviota ja vähintään 1 edistynyt kuvio. 

 

UUSI teksti: 

10.4.2 Tanssikuviot ja akrobatia 

Yleisessä A-, juniori B- ja seniori A -luokissa tanssikuvioiden tulisi sisältää vähintään  4 erilaista highlight 

ja/tai edistynyttä kuviota. 

 

• Arviointikriteerit muutokset vastaamaan WRRC:n voimassaolevia sääntöjä. 

VANHA teksti: 

10.5 Boogie woogien arviointikriteerit 

Tuomarit arvioivat parin suorituksen kaikkien arviointikriteerien osalta ja pisteyttävät kunkin 
kriteerin erikseen. Neljä pääkriteeriä arvioinnissa ovat: 

• tanssitekniikka 
• tanssikuviot 
• musiikin tulkinta 
• esiintyminen 

 
Parin tehdessä virheitä, kuten kaatuminen, tanssin lopettaminen ennen musiikin loppumista tai pois 
tahdista tanssiminen kauemmin kuin yhden perusaskelen verran, vähentää tuomari pisteitä 
soveltuvan kriteerin mukaisesti. 
 

UUSI teksti: 

10.5 Boogie woogien arviointikriteerit 



Tuomarit arvioivat parin suorituksen kaikkien arviointikriteerien osalta ja pisteyttävät kunkin 
kriteerin erikseen. Kolme pääkriteeriä arvioinnissa ovat: 

• tanssitekniikka 
• tanssikuviot 
• musiikin tulkinta 
• _ 

 
Parin tehdessä virheitä, kuten kaatuminen, tanssin lopettaminen ennen musiikin loppumista tai pois 
tahdista tanssiminen kauemmin kuin yhden perusaskelen verran, vähentää tuomari pisteitä 
soveltuvan kriteerin mukaisesti. 

 

• Pisteytyksen muutokset A,B ja C-luokissa vastaamaan WRRC:n voimassaolevia sääntöjä ja 
arviointikriteereitä 

VANHA teksti: 

10.6.1 Yleinen ja seniori A-, B- ja C-luokat sekä juniori B ja C-luokat 

A-, B- ja C-luokat sekä juniori B- ja C-luokat arvostellaan seuraavasti: 
 
Tuomari pisteyttää asteikolla 0 –10 kaikki kuusi (6) arviointikriteeriä erikseen. 
 

Tanssitekniikka 
 - Perustekniikka (rytmi ja jalkatekniikka) 
 - Vienti- ja seuraaminen, perustanssi, harmonia 

 
Tanssikuviot 
 - Edistyneet tanssikuviot ja highlight-kuviot 

 
Musiikintulkinta 
 - Spontaani tulkinta 
 - Tulkinta highlight- ja edistyneissä tanssikuvioissa 

 
Esiintyminen 
 - Esiintyminen ja esittäminen 

 
Tuomarin antamat osa-aluepisteet muunnetaan tuloslaskennassa kierroksen tulospisteiksi käyttämällä 
arviointikriteerien painoarvoja, jotka määräytyvät WRRC:n sääntöjen mukaan. 
 
Mikäli karsinnoissa lattialla on samanaikaisesti useampi pari, käytetään yksinkertaisempaa arviointia ja vain 
neljä (4) pääosa-aluetta pisteytetään. 
 
Kaikilla kierroksilla käytetään WRRC:n laskentamenetelmää tulospisteiden laskemiseksi. 
  
Hidas ja nopea kierros pisteytetään erikseen. Parin nopean kierroksen pisteet painotetaan 10%:lla ja pisteet 
lasketaan yhteen. 
 
Parien sijoitus määräytyy pisteiden perusteella, eniten pisteitä saanut sijoittuu ensimmäiseksi, toiseksi eniten 
toiseksi jne. 
 

UUSI teksti: 

10.6.1 Yleinen ja seniori A-, B- ja C-luokat sekä juniori B ja C-luokat 



A-, B- ja C-luokat sekä juniori B- ja C-luokat arvostellaan seuraavasti: 
 
Tuomari pisteyttää asteikolla 0 –10 kaikki neljä (4) arviointikriteeriä erikseen. 
 

Tanssitekniikka 
 - Perustekniikka (rytmi ja jalkatekniikka) 
 - Vienti- ja seuraaminen, perustanssi, harmonia, esiintyminen 

 
Tanssikuviot 
 - Edistyneet tanssikuviot ja highlight-kuviot 

 
Musiikintulkinta 
 - Spontaani tulkinta 
 - Tulkinta highlight- ja edistyneissä tanssikuvioissa 

 
 
Tuomarin antamat osa-aluepisteet muunnetaan tuloslaskennassa kierroksen tulospisteiksi käyttämällä 
arviointikriteerien painoarvoja, jotka määräytyvät WRRC:n sääntöjen mukaan. 
 
Mikäli karsinnoissa lattialla on samanaikaisesti useampi pari, käytetään yksinkertaisempaa arviointia, joka 
määräytyy WRRC:n sääntöjen ja laskentaohjelman mukaan. 
 
Kaikilla kierroksilla käytetään WRRC:n laskentamenetelmää tulospisteiden laskemiseksi. 
  
Hidas ja nopea kierros pisteytetään erikseen. Parin nopean kierroksen pisteet painotetaan 10%:lla ja pisteet 
lasketaan yhteen. 
 
Parien sijoitus määräytyy pisteiden perusteella, eniten pisteitä saanut sijoittuu ensimmäiseksi, toiseksi eniten 
toiseksi jne. 

 


