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Kevätkokouksen ja sääntökokousten keskeiset päätökset
Suomen Tanssiurheiluliiton kevätkokous sekä vakio- ja latinalaistanssien ja rock’n’swingtanssien sääntökokoukset järjestettiin sunnuntaina 28.4.2019 Helsingissä. Tässä kokousten
keskeiset päätökset.

Vakio- ja latinalaistanssien kilpailusääntömuutokset ja päätökset
• Muutoksia Cup-kilpailujen luokissa
• Luokkanousupisterajat muuttuvat
• Tuomarivalintatyöryhmän uudet jäsenet

Rock’n’swing-tanssien kilpailusääntömuutokset
• Kilpailusäännöistä poistuu viittaus mieheen ja naiseen
• Edustussäännöt
• Boogie woogien säännöt yhdenmukaisiksi WRRC:n sääntöihin

Kevätkokouksen keskeiset päätökset
• Myönnettiin liittohallituksen lisäksi myös vakio- ja latinalaistanssijaokselle (VAL) ja rock’n’swing-jaokselle
(RS-jaos) oikeus tehdä kilpailusääntöjä muuttamatta yksittäisiä kokeiluja kilpailujärjestelmän
kehittämiseksi.
Lue tarkemmin päätöksistä >

Terveiset Valmentajafoorumista
Viisitoista tanssiurheiluvalmentajaa kohtasi toisensa Suomen Tanssiurheiluliiton
Valmentajafoorumissa perjantaina 17.5. STUL kutsui paikalle kotimaisia
tanssiurheiluvalmentajia: heidän asiantuntemuksensa on arvokasta, kun suomalaista
tanssiurheilun tasoa kehitetään lähemmäksi kansainvälistä huippua.
Tapaamisessa ideoitiin, miten Suomen Tanssiurheiluliitto voi auttaa valmentajia ja heidän valmentamiaan
urheilijoita laadukkaan arkivalmennuksen toteuttamisessa.
Ryhmissä käydyissä keskusteluissa nousi esiin seuraavia teemoja:
•
•
•
•
•
•

Ohjeita urheilijan ja tanssijan polulle
Arkivalmennuksen avuksi moniosaamista ja vertaistukea
Tiedottamisessa kehitettävää, oma vastuukin tärkeä
Harrastajamäärien kasvu edellyttää lajille laajempaa näkyvyyttä
Suomen valmentajien ja liikunnan aluejärjestön koulutuksia
Maajoukkuetoiminta

Lue lisää teemoista >

Valmentaja, liity Tanssiurheiluliiton valmentajien tiedotuslistalle
Jos haluat saada Tanssiurheiluliiton valmentajille suunnattuja tiedotteita, liity valmentajille tarkoitetulle
tiedotuslistalle >

Tanssiurheiluliiton toimisto suljettu viikot 27 ja 28
Tanssiurheiluliiton toimisto on suljettuna kesällä 1.-14.7., kun koko toimiston henkilöstö
lomailee samanaikaisesti. Muutoin palvelemme kesäaikaan normaalisti arkisin klo 9-15.
Pyydämme myös huomioimaan, että liittohallituksen, valiokuntien ja jaosten jäsenet lomailevat
kesäkuukausien aikana.

Lomakaudella suosittelemme olemaan yhteydessä seuraaviin yleisiin sähköpostiosoitteisiin, jotta viestisi
tulee varmasti luettua.
• toimisto [ät] tanssiurheilu.fi
• tiedotus [ät] tanssiurheilu.fi
• office [ät] fdo.fi
Lämmintä ja rentouttavaa kesää!
Tanssiurheiluliiton toimisto

Tulevia koulutuksia
102 Lastentanssin ohjaajakurssi
la-su 3.-4.8.2019
Helsinki
Kouluttaja: Niina Antikainen
Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 15.7. >

Tuloslaskenta: TPS ja mobiililaitteiden käyttö
la 10.8.2019
Helsinki
Kouluttaja Kari Nyysönen
Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 15.7. >

Bailatino-ohjaajakoulutus
la-su 31.8.-1.9.
Helsinki
Kouluttaja Satu Markkanen
Lue lisää ja ilmoittaudu >

Puheenjohtaja Liusvaaran sähköpostiosoite vaihtuu
Tanssiurheiluliiton puheenjohtaja Leena Liusvaaran sähköpostiosoite vaihtuu kesäkuun loppuun mennessä.
Uusi osoite on: liusvaaraleena (ät) gmail.com

Sergey Belyaev valittu
kansainväliseen
luottamustehtävään
Sergey Belyaev Suomesta valittiin
perjantaina 7.6. WDSF Continental
Association of Europen (DanceSport
Europe, DSE) Treasurerin tehtävään
ylivoimaisella ääntenenemmistöllä.
DSE piti oman vuosikokouksensa osana
World DanceSport Federation:n (WDSF)
vuosikokousviikonloppua Unkarin
Budapestissä. DSE:n kokouksessa valittiin DSE Managing Board seuraavalle neljälle vuodelle.
Lue lisää >

