Tässä jäsentiedotteessa:
DanceCore
• DanceCore-ohjeet päivitetty
• Kilpailuilmoittautumiset eivät vielä toiminnassa DanceCoressa
• Kiitos kehitysehdotuksista ja kärsivällisyydestä
Muuta asiaa
•
•
•
•
•

Yle televisioi vakio- ja latinalaistanssien Grand Slam -kiertueen
Kilpailujen tulostiedottaminen ja ohje urheilijalle tulostiedotteen lähettämiseen
Tavoitteena aikuisten osa-alueen Tähtiseura-tunnus? Osallistu Open Forumiin la 16.3.
Lasten Liike -starttirahan haku 31.3. saakka
Kysely vakio- ja latinaistanssien kilpailujärjestelmästä seuroille, vastaa viimeistään 24.3.

DanceCore-ohjeet päivitetty
DanceCoren käyttöön liittyvät ohjeet seura-admineille on päivitetty. Lisäksi on koottu kattava lista usein
kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.
•
•
•
•

Rekisteröityminen ja kirjautuminen (seura-adminit ja muut käyttäjät)
Jäsenrekisterin ylläpito
Seuran jäsentietojen tuonti Excel-tiedostona
Kilpailutietojen päivittäminen

Jos kaipaat lisäohjeistusta tai ohjeista ei löydy ratkaisua tilanteeseesi, olethan yhteydessä DanceCoretukeen: dancecore@dancesport.fi
Tutustu ohjeisiin >

Kilpailuilmoittautumiset eivät vielä toiminnassa DanceCoressa
Kilpailuilmoittautumisten oli määrä siirtyä DanceCoreen maaliskuun alusta, mutta toiminnallisuuden
käyttöönotto on viivästynyt.Toiminnot otetaan käyttöön heti kun ne viimeistellään ja testauksen jälkeen
todetaan luotettavasti toimiviksi. Tiedotamme asiasta kevään aikana.
Erityinen kiitos kaikille keväällä kilpailuja järjestäville seuroille joustavuudestanne ja pikaisista
korjaustoimenpiteistä, kun oli tarpeen siirtyä takaisin entiseen ilmoittautumistapaan! Kiitos myös muille,
jotka kärsivällisesti hoiditte omien kilpailijoidenne ohjeistamista!

Kiitos kehitysehdotuksista ja kärsivällisyydestä
Kiitos kaikista DanceCoreen liittyvistä yhteydenotoistanne, kysymyksistänne, käytännön kokemuksistanne
ja kehitysehdotuksistanne! Niistä on meille suuri apu kehittäessämme järjestelmää ja sen ohjeistusta.
Pahoittelemme DanceCoreen, sen toiminnallisuuksiin ja ohjeistuksiin liittyneitä epäselvyyksiä. Toivomme,
että jatkossakin annatte palautetta ja jaatte kehitysideoita - teillä on paras tuntuma siihen, miten
järjestelmä toimii seurojen ja kilpailijoiden käytössä.
Uuden järjestelmän ja uusien toiminnallisuuksien käyttöönottovaihe muuttaa aina kaikkien tahojen
toimintatapoja ja sitä myötä aiheuttaa väliaikaista epävarmuutta. Toivomme, että uusi järjestelmä lopulta
helpottaa kaikkien tanssiurheilun eteen työtä tekevien arkea ja vapauttaa seurojen vapaa-ehtoisten aikaa
seuratoiminnan muihin toimenpiteisiin.

Yle televisioi vakio- ja
latinalaistanssien Grand Slam kiertueen
Yle ja World DanceSport Federation (WDSF)
ovat päässeet sopimukseen vuoden 2019 WDSF
GrandSlam Series -kiertueen televisioinnista.
Vakio- ja latinalaistanssien suurin ja tärkein
kilpailukiertue kattaa vuoden mittaan viisi osakilpailua,
joiden perusteella parhaiten GrandSlam-rankingissa
sijoittuneet parit kutsutaan vuoden huipennuksena järjestettävään GrandSlam-finaaliin. Yle näyttää
kilpailukiertueen kokonaisuudessaan.
Lue lisää >

Kilpailujen tulostiedottaminen ja ohje urheilijalle tulostiedotteen
lähettämiseen
Tanssiurheiluliitto tiedottaa kotimaisten kilpailujen tuloksista tai suomalaisten sijoituksista kansainvälisissä
kilpailuissa seuraavasti:
• Kansainväliset arvokilpailut: liiton kanavissa kaikkien liiton alaisten tanssilajien kansainvälisten
arvokilpailuiden tulokset, kansallisille medioille merkittävät tulokset

• Kansainväliset avoimet kilpailut: liiton harkinnan mukaan liiton kanavissa tai kansallisille medioille
kaikkien liiton alaisten lajien tulokset
• Kotimaiset arvokilpailut (SM, IKM, GP): tulostiedote liiton kanavissa ja kansallisille medioille
(yhteistyössä järjestävän seuran kanssa)
Vastuu muiden kotimaisten kilpailujen tiedotuksesta on kilpailut järjestävällä seuralla.
OHJE urheilijalle tulostiedotteen lähettämiseen: Toivomme urheilijoiden lähettävän kansainvälisistä
kilpailuista tulostiedotteen kommentteineen Tulostiedote-lomakkeella tai sähköpostitise: tiedotus [ät]
tanssiurheilu.fi
Lue lisää ja katso mm. suositellut viestintätoimenpiteet kisajärjestäjälle >

Lasten Liike -starttirahan haku 31.3. saakka
Olympiakomitean järjestämän Lasten Liikkeen tavoitteena on tarjota monipuolista liikunnallista
harrastustoimintaa mahdollisimman monelle alakouluikäisille lapselle. Toimintaa järjestetään paikallisten
toimijoiden yhteistyöllä koulupäivän yhteydessä. Kerhoihin tavoitellaan erityisesti lapsia, joilla ei ole
mahdollisuutta muuhun harrastustoimintaan.
Seurat voivat hakea Laste Liike -starttirahaa 31.3.2019 saakka.
Lisätietoa Lasten Liike -hankkeesta ja hakuinfo >

Tavoitteena aikuisten osa-alueen Tähtiseura-tunnus?
Open Forum -keskustelu- ja tiedotustilaisuus seuroille la 16.3.
Tervetuloa Tanssiurheiluliiton jäsenseuroille tarkoitettuun Open Forum -keskustelu- ja
tiedotustilaisuuteen! Tule paikalle Helsinkiin tai osallistu verkon kautta.
La 16.3. kello 10–14
Sporttitalo, Valimotie 10, Helsinki tai verkossa
• Tähtiseuran aikuisten osa-alueen ohjelma ja kehittämispolku

Ulla Nykänen, Olympiakomitea
Harri Antikainen, STUL, koulutustyöryhmän puheenjohtaja
• Kokemuksia vakio- ja latinalaistanssien uudesta kilpailujärjestelmästä
Seppo Poikulainen, STUL, vakio- ja latinalaistanssijaoksen jäsen
• Tanssiurheiluliiton koulutuspolut ja -sisällöt

Ilmoittaudu >

Open Forum on Tanssiurheiluliiton jäsenseuroilleen järjestämä tapahtuma, jossa keskustellaan
ajankohtaisista seurojen toiminnan kehittämiseen liittyvistä teemoista. Mukana tanssin, seuratoiminnan ja
kilpa- ja harrasteurheilun asiantuntijoita, liiton edustajia sekä tärkeimpänä toivottavasti mahdollisimman
suuri joukko teitä seurojen edustajia. Tervetuloa keskustelemaan ja edistämään yhteisiä asioita!

Kysely vakio- ja latinalaistanssien kilpailujärjestelmästä seuroille
Vakio- ja latinalaistanssien kilpailujärjestelmän kehitystyössä tarkastellaan nyt
suomenmestaruus-, ikäkausimestaruus- ja Grand Prix -kilpailujen toimivuutta ja

muutostarpeita.
Keskustelkaa seurassanne toimihenkilöiden, valmentajien ja kilpailijoiden kesken aiheesta ja kootkaa
yhteen näkemyksenne. Vastatkaa kyselyyn viimeistään su 24.3.2019.
Avaa kysely tästä >

