SUKUPUOLINEUTRAALI- JA VL-PARIEN
YHDISTETTY KOKEILUKILPAILU
Syksyn jäsenkokouksen 2021 ponsiesityksen johdosta on liittohallitus perustanut vuoden 2022
alussa työryhmän tarkastelemaan sukupuolineutraaliparien (viejä ja seuraaja) mukaan ottamista
nykyiseen vakio- ja latinalaistanssin kilpailujärjestelmään.
Tämä kokeilu tarjoaa vakio- ja latinaistanssipareille mahdollisuuden osallistua oman ikäsarjan /
luokan osallistumisoikeuden kautta (lisäksi) myös näihin kokeiluluokkiin.
Jotta yhdistelmäkilpailusta saataisiin lajin kannalta mahdollisimman hyvät kokemukset, toivotaan
VL-pareja osallistumaan runsain joukoin kokeiluluokkiin mukaan.
Samalla saadaan kilpailuun pareja palveleva, lisäpistekilpailu ja päästään tarkastelemaan ja
ottamaan huomioon monia asioita jatkokehityksen kannalta.
Lyhyesti:
Osallistumisoikeus: Sukupuolineutraalin (viejä ja seuraaja) yleisen luokan parit ja nykyiset yleisen
luokan VL-parit, (mies / nainen)
Luokat: E-D luokka 6 tanssilla (v,t,q + s,c,j) arvostellaan yhdessä
C- ja B-A -luokka 10 tanssilla ja vakiot ja latin tanssit tanssitaan erikseen ja pari voi osallistua myös
vain toiseen lajiin (VL) C- ja B-A luokissa.
Edustus: Parin tulee olla Tanssiurheiluliiton jäsenseuran jäsen
Luokkatasot: Koska pareilla ei ole lähtöluokkatasoa määritelty, niin jäsenseuran valmentajien
toivotaan arvioivan parien lähtöluokkatason. Parien luokkataso kannattaa näin aluksi arvioida
huomioiden, että he joutuvat alemmalla tasolla opettelemaan myös uusia tansseja.
Parikortisto: Seuran tulee ilmoittaa pari parikortistoon mahdollisimman pian huomioiden tulevat
kokeilukilpailut arvioidun luokkamäärityksen mukaisella tasolla.
Kilpailulisenssi: Parilla tulee olla kilpailusäännön 5.2 kohdan mukainen lisenssi tai muu
tapaturmavakuutus osallistuessaan kilpailuihin.
Sallitut kuviot; Sukupuolineutraalisarjoissa kilpailevat parit valmentajan ohjeiden mukaan ja VLparit oman luokkansa mukaisilla kuvioilla.
Arvostelu: Parit arvostellaan STUL:in kilpailusäännön mukaisesti
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Nousupisteet: VL-parien osallistuminen kokeiluluokkiin tuottaa sijoitusten mukaisesti lisäksi
luokkanousupisteitä.
Sukupuolineutraalipareille huomioidaan myös luokkanousupisteet odottamaan, kunhan parien
lopullinen paritiedosto luodaan / luokkataso tiedetään ja kilpailun toteutusmuoto on päätetty.
Puvut: VL-parit normaalit pukusäännöt ja sukupuolineutraaliparit soveltuvin osin tanssilajin
mukaisesti huomioiden, että seuraaja ja viejä saavat käyttää housuja tai hametta.
Pari voi tarvittaessa tanssia alemman luokan pukusääntöjen mukaan.
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