
Hyvä tietosuoja lisää luottamusta urheiluseuraan
EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan siirtymäajan päätyttyä 25.5.2018. Tietosuoja-asetus (GDPR) vaatii
toimenpiteitä myös tanssiurheiluseuroilta. Asetuksen tarkoituksena on parantaa EU-kansalaisten
henkilötietojen suojaa. Tähän artikkeliin on koottu julkisista lähteistä materiaaleja, jotka auttavat
valmistautumaan ja toimimaan tietosuoja-asetuksen kanssa. 

Lue lisää.

Rock- & swing-tanssien SM
5.5.2018
Tänä vuonna rock- & swing-tanssien SM-
kilpailut järjestettiin Helsingin Savoy-
teatterissa, jonne kokoontui näyttävästi
koko Suomen rock- ja swing-
kilpailuedustus junnuista maan
kansainvälisiin edustuspareihin. 

Lue lisää.

Ikäkausimestaruuskilpailut
2018, lauantai
Kirkkonummelainen tanssiurheiluseura
TanssiDans isännöi vuoden 2018 vakio-
ja latinalaistanssien
ikäkausimestaruuskilpailuja Espoossa,
Opinmäen oppimiskeskuksessa.
Ikäkausimestaruudet ratkottiin 12. -
13.5. kaikissa ikäluokissa, nuorimpien
ollessa 6-vuotiaita ja vanhimpien yli 70.

Ensimmäisenä kilpailupäivänä ratkottiin
ensimmäistä kertaa alle 21-vuotiaiden latinalaistanssien suomenmestaruudet, minkä lisäksi selvitettiin
ikäkausi- ja suomenmestaruudet jo useammassa lajissa. 

Lue lisää.
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Ikäkausimestaruuskilpailut
2018, sunnuntai
Toisen kisapäivän jälkeen tapahtuman
järjestäjä kertoi tunnelman olleen päivän
aikana katossa seurajoukkueiden
mestaruuksia ratkottaessa sekä lapsissa
että junioreissa. 

Lue lisää.

Kevätkokousviikonlopun
tiedote
Vakio- ja latinalaistanssisääntöjen
osalta hyväksytyt uudet kilpailusäännöt ovat
jo esillä nettisivuilla säännöt-välilehdellä.
Seuroja kehotetaan käymään kilpailusäännöt
läpi vuosittain myös yhdessä seuran ohjaajien
ja valmentajien kanssa. Huom!
Edustusvalintasääntömuutokset astuivat
voimaan heti: rankinglistan merkitys korostuu
jälleen - tutki sääntökohta huolella!

Lue lisää.

Tuomarikuuleminen
7.4.2018
Vakio SM -kilpailun yhteydessä
järjestetty tuomarikuulemisen
videotallenne on nyt katsottavissa
DanceSport Fin -youtubekanavalla.
Kuulemiseen osallistuivat Denise Mayes,
Violeta Yaneva ja Zoltan Sandor.
Haastattelijana Santtu Otsamo. 

Lue lisää.

Näkökulma: SUEK nostaa esille huolen
seksuaalisesta häirinnästä ja
hyväksikäytöstä urheilussa
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Seksuaaliseen – kuten kaikkeen – häirintään, kiusaamiseen ja
hyväksikäyttöön urheilussa tulee olla ehdoton
nollatoleranssi.

Urheilu on laaja ja vaikuttava osa yhteiskuntaa. Urheilukulttuurissamme heijastuvat yhteiskuntamme tila ja
sen ilmiöt – valitettavasti myös seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö. Me urheilun toimijat olemme
huomanneet, että urheilussa on oltu yllättävän hiljaa. Tapahtumat ja kokemukset eivät ole nousseet esiin
samalla tavoin kuin taide-, työelämä- ja koulumaailmassa. Hiljaiselo ei kerro, etteikö seksuaalinen häirintä
ja hyväksikäyttö urheilussa olisi totta myös meillä Suomessa. Nyt mediassa esille tulleet tapaukset
osoittavat, että tämä on todellinen ja olemassa oleva ongelma.

Lue lisää.
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