Hakemis- ja myöntämisperusteet
1. Vuoden 2023 seura- ja valtakunnalliset kilpailut haetaan 31.3.2022 mennessä (tässä
haussa ei kotimaisia arvokisoja).
2. Kilpailujen järjestäjät päätetään 30.6.2022 mennessä
3. Valtakunnallisten kisojen luokat päätetään viimeistään syyskuussa 2022
4. Kilpailukalenterin laadinnan lähtökohtana on huomioida tiedossa olevat
kansainvälisesti merkittävät MM- ja EM-tanssiurheilukilpailut, sitten SM- ja GPkilpailut, ja lopuksi valtakunnalliset ja seurakilpailut.
5. Kalenterin laadinnan tavoite on tarjota kaikille ikäluokille ja taitotasoille riittävästi
kilpailumahdollisuuksia kalenterivuoden aikana
6. Kilpailuja pyritään sijoittamaan maantieteellisesti mahdollisimman laajasti siten, että
ne kattavat koko kilpailukauden
7. Mikäli jollekin seuralle myönnetään toinen kilpailu vuoteen, siihen liittyvät
toivomukset, kuten ajankohta, ikäsarjat ja taitoluokat, huomioidaan vasta sen
jälkeen, kun kaikkien seurojen vuoden ensimmäiset kilpailut on saatu
mahdollisimman hyvin toiveiden mukaan aseteltua. Vuoden toiset kilpailut
asetellaan pääsääntöisesti sunnuntaipäiviin tai muihin avoimiksi jääneisiin päiviin.
8. Kevätkausi ajoittuu tammikuusta toukokuuhun ja syyskausi elokuusta joulukuuhun.
Kesä- ja heinäkuussa kilpailuja ei normaali oloissa järjestetä.
9. Vakio- ja latinalaistanssijaos (VAL) jakaa kilpailujen järjestämisluvat mahdollisimman
tasapuolisesti. Järjestävän seuran tulee olla ollut vähintään vuoden liiton jäsen.
Erääntyneet jäsenmaksut ja kilpailumaksut tulee olla maksettuna ennen kilpailuhaun
umpeutumista. Seuralla tulee olla omia kilpailevia pareja. Arvokilpailujen
järjestämislupaa anovalla seuralla tulee olla riittäväksi katsottava kokemus alemman
tason kilpailujen järjestämisestä (valtakunnalliset kilpailut). Arvokilpailuja
kierrätetään, samoin valtakunnallisia kilpailuja. Mikäli uusia hakijoita ei ole riittävästi,
kilpailut voidaan myöntää samalle seuralle peräkkäisinä vuosina.

Kilpailuihin myönnettävät luokat
Seura anoo hakemuksensa yhteydessä toivomansa luokat kiintiöiden mukaan.
A) valtakunnalliset kilpailut
(i)
C, B, A, B-A ja C-A -luokkia
(ii)
D-luokkia joihinkin ikäsarjoihin, jos ei ole seurakisoja samalla alueella
lähiviikonloppuina
(iii)
E-luokkia voi saada harkinnanvaraisesti tai erityisen vaikeiden
järjestämisolosuhteiden kilpailuihin.
Lapsi 1-2 E-C ja seniori 4 - 5 –luokat eivät kuulu valtakunnallisessa kilpailussa kiintiöluokkiin.
Valtakunnalliseen kilpailuun voidaan myöntää enimmillään 16-22 kiintiöluokkaa eri
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ikäsarjoista kunkin järjestämispaikkakunnan lähialueen parimääristä johdetun suotuisuuden
mukaan.
B) Seurakisat
(i)
kaikki E- ja D-luokat
(ii)
lek-luokat L1- ja L2-ikäisille

1. VAL:lla on oikeus muuttaa haettuja luokkia, jotta kohta 6 toteutuu. Lisäksi VAL:lla on
luokkamuutoksiin ja -määriin harkinnanvaraa, jossa huomioidaan alueen parimäärät ja
kilpailuosallistumiset sekä muut erityiset perustelut.
2. E- ja D-luokkia ei saa yhdistää muiden luokkien kanssa.
3. C-luokan yhdistäminen on sallittu yhdessä C – A sekä yhdessä B -luokan kanssa.
4. Erityisen vaikeiden järjestämisolosuhteiden kilpailut (esim. Pohjois- ja Itä-Suomi) pyritään
sijoittamaan kalenteriin ajallisesti siten, että parien liikkuvuus on parhaimmillaan.
5. SM- ja GP-kilpailuviikonloppuun ei yleensä sijoiteta muita kilpailuja. Harkinnanvaraisesti
seurakilpailut voidaan samaan viikonloppuun sijoittaa riittävän etäälle, kuitenkin eri päivään
kuin arvokilpailu.
6. RS-kilpailut sijoitetaan kalenteriin ilman erillispainotuksia huomioiden kuitenkin, ettei
samalla paikkakunnalla olisi yhtä aikaa vakio- ja latinalaistanssikilpailuja – poikkeuksena
yhdistelmäkilpailut
7. Muut erilliskilpailut käsitellään VAL:ssa tapauskohtaisesti

Kilpailun järjestämislupahakemus
1. Arvokilpailut haetaan liiton verkkosivulta nettilomakkeella.
2. Valtakunnalliset kilpailut sekä seurakilpailut haetaan liiton verkkosivulta nettilomakkeella.
3. Hakemuksen jättämisen jälkeen hakijat saavat vastaanottokuittauksen, mikäli ette saa
kuittausta ole yhteydessä sähköpostitse toimisto@tanssiurheilu.fi
4. Mahdolliset muutokset järjestämisluvan myöntämisen jälkeen on tehtävä kirjallisesti.
5. Mikäli luokkia tai kilpailun ajankohtaa muutetaan seuran aloitteesta kalenterin
hyväksymisen jälkeen, peritään muutoksista seuralta syyskokouksen hyväksymän,
”Kilpailujen muutosmaksut”- listan mukainen maksu. Liiton vaatimasta jälkimuutoksesta
seuroja ei laskuteta.
6. Mikäli seura anoo sille myönnetyn ja vahvistetun kilpailun peruuttamista, seuran tulee
toimittaa perustelut ja realistinen kustannuslaskelma VAL:lle. Jos kilpailu katsotaan
tappiolliseksi tai jos perustelussa on sellaisia seikkoja, ettei kilpailua voida viedä normaalisti
läpi, peruutusmaksua ei laskuteta seuralta.
https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2021/12/Kilpailulupamaksut-ym.-2022.pdf
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Arvokilpailussa (SM / GP / IKM) huomioitavia asioita
Kilpailupaikan tulee olla tasoltaan kilpailun luonnetta vastaava

Kilpailupaikan järjestelyt:
a. Valaistus
b. Äänentoisto
c. Somistelu
d. Kahvilapalvelut
e. Ensiapu
f. Yleisön viihtyvyys
g. Tulospalvelu (katsomon alueella suotava)
h. STUL:n pöytä tulee sijoittaa lähelle toimihenkilöitä rauhalliseen paikkaan ja pöytään
tulee toimittaa sähkönsyöttö
i. Vaatesäilytys (varsinkin talvella)
j. Käsiohjelma (toivottava)
k. Pukeutumistilat
l. Lämmittelysali tai lämmittelytilat
m. Opastus
n. Pysäköinti
Toimihenkilöt
a. Tuloslaskenta (hyväksytettävä)
b. Tuomaripaneeli (STUL varaa SM- ja GP-kisoihin)
c. Kilpailunjohtaja (hyväksytettävä)
d. Juontaja, jolla on riittävää lajintuntemus
e. Muut toimihenkilöt, mm. järjestysmiehet ja EA-henkilöstö
Edellisten lisäksi mainittava:
1. Yhteistyökumppanit
2. Näkyvyys mediassa
3. STUL:n logo sekä näkyvyys kaikessa mainonnassa

Myönnettyjen seura- ja valtakunnallisten kilpailujen ilmoittaminen ja hyväksyntä
1. Kilpailuja myönnettäville seuroille ilmoitetaan myönnettävästä kilpailusta.
Seuroilla on ilmoituksessa olevaan määräpäivään mennessä aikaa ilmoittaa, ottaako vastaan
ilmoitetun kilpailuajankohdan ja luokat.
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Ilmoitus on lähetettävä sähköpostilla liiton toimistoon ja VAL:n puheenjohtajalle.
2. Mikäli ilmoitusta ei tule määräpäivään mennessä, katsotaan että seura on hyväksynyt heille
myönnetyn kilpailun.
3. VAL käsittelee saadut ilmoitukset ja tekee mahdollisesti muutokset kalenteriin, mikäli ne
ovat mahdollisia. Hyväksyttyjä kilpailuja ei käsitellä uudelleen.
4. Kilpailukalenteri julkaistaan saatujen ilmoitusten jälkeen, myöhemmin liiton sivulla,
vähintään kaksi kuukautta ennen ensimmäistä kilpailun alkua.
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