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Yhteinen tuomarilisenssi vakio- ja latinalaistansseihin sekä Synchro Dance- ja Latino Show -kilpailuihin
Kevään koulutukset
Tietoa Ikäkausimestaruuskilpailun 18.-19.5. lasten ja junioreiden joukkuekilpailuista
Näkyvyyttä oman seurasi tapahtumalle
Muistutus: Jäsenkokoukset su 28.4.2019

UUTTA!

Yhteinen tuomarilisenssi vakio- ja latinalaistansseihin sekä
Synchro Dance- ja Latino Show -kilpailuihin
Kevään tuomarikoulutuksessa ja tuomarilisenssien päivityskoulutuksessa on mahdollista päivittää vakio- ja
latinalaistanssien tuomarilisenssi ja hankkia lisenssi Synchro Dance- ja Latino Show -sarjoihin.Tavoitteena
on kouluttaa tuomareita, joilla on laajemmat tuomarointioikeudet, minkä ansiosta kilpailuja järjestävät
seurat voivat yhdistää aiempaa helpommin eri kilpailuluokkia samaan kilpailupäivään.
Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Suomen Tanssiurheiluliitto STUL ja Finnish Dance Organisation FDO.

Tuomarikoulutus ja tuomarilisenssin päivityskoulutus
su 9.6.2019 klo 10-18
Helsinki
Kouluttajina: Marco Bjurström, Merja Satulehto, Harri Antikainen, Sanna Hento
Tuomarikoulutus antaa mahdollisuuden tuomaroida Synchro Dance- ja Latino Show -kilpailuja Suomessa
sekä on lisenssin päivityskoulutus vakio- ja latinalaistanssien tuomareille.
Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään pe 10.5.>

Kevään muut koulutukset
Seuravalmentaja-koulutus: 215 Taso 2D latinalaistanssit
pe 19.4.2019 klo 10-18
la 20.4.2019 klo 10-16
Kuopio
Kouluttaja: Soile Näsänen
Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään ke 17.4. >

Skating-laskennan koulutus
la 25.5.2019
Helsinki
Kouluttaja: Pirjo Puroharju-Koskinen
Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään to 2.5. >

Kilpailunjohtajakoulutus
su 26.5.2019
Helsinki
Kouluttaja: Pirjo Puroharju-Koskinen
Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään to 2.5. >

Tietoa Ikäkausimestaruuskilpailun 18.-19.5. lasten ja
junioreiden joukkuekilpailuista
18.-19.5.2019 Helsingissä pidettävissä Ikäkausimestaruuskilpailuissa järjestetään perinteisesti lasten SMjoukkuekilpailut ja junioreiden joukkuekilpailut.
Lue tiedote lasten ja juonioreiden joukkuekilpailusta:
•
•
•
•
•

Kunkin parin tanssittavat tanssit ilmoitetaan suoraan kilpailunjohtajalle
Ohjeet joukkueen kokoonpanosta
Varaparien nimeäminen
Joukkue-esittelyt ja esittelymusiikki
Joukkueiden tanssit, kuviot ja asut

Lue lisää >

Näkyvyyttä oman seurasi tapahtumalle!
Kansainvälinen tanssin päivä ma 29.4. - tapahtumia koko viikon 17
Tanssin tiedotuskeskus juhlii maanantaina 29.4. vietettävää Kansainvälistä tanssin päivää keräämällä
yhteen tanssin päivän ja sitä edeltävän viikon 17 tanssilliset menovinkit ympäri Suomea.Vinkkaa mukaan
oma tapahtumasi!
Lue lisää >

Unelmien liikuntapäivä perjantaina 10.5.2019

Unelmien liikuntapäivä

Olympiakomitean koordinoima valtakunnallinen
perjantaina 10.5. on kaikenlaisen
liikkumisen kokeilu- ja pop-up päivä. Ideoi seurassasi tai yhteistyössä jonkin toisen tahon kanssa
tapahtuma ja ilmoita se osaksi Unelmien liikuntapäivän ohjelmaa. Vuoden 2019 teemana on eri-ikäiset
yhdessä liikkeellä.

Lue lisää >

Jäsenkokoukset su 28.4.2019
Olethan jo merkinnyt kalenteriisi Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenyhdistysten kevätkokouspäivän su
28.4.2019.? Kokoukset järjestetään Sporttitalossa Helsingissä, Valimotie 10, 00380 Helsinki.
Lue lisää >
Tarjoiluihin varautuaksemme pyydämme ilmoittautumisia etukäteen.
Lämpimästi tervetuloa!
Suomen Tanssiurheiluliitto
Liittohallitus

