LAPSI 1 ”MUKSUTÄHTI”-LUOKAN KOKEILUKILPAILU:
OSALLISTUMINEN ALLE 8-VUOTIAILLE LAPSILLE
Kevätkokous 23.5.2021 hyväksyi kokeilun, jossa Lapsi L0 (alle 8 v)-kilpailuluokka otettiin mukaan
kokeiluun. Jotta luokka ilmentäisi paremmin muita samanlaisia kilpailuja, käytetään
Muksutähtiluokasta merkintää MT 6.

Toteutus
1. Lapsi 1 Muksutähti F – E-luokan alle 8 v ikäiset poika-tyttöparit
2. Osallistumisoikeus vain joko kokeilukilpailuluokkaan MT 6 tai oman Lapsi 1-ikäsarjan kilpailuun
3. MT 6 luokassa tanssitaan kuusi tanssia eli v, t, q, s, c, ja j
4. Tanssien vak ja lat -osuudet tanssitaan peräjälkeen ilman puvun vaihtoja tai kilpailunjohtajan
päätöksellä erikseen, yhdessä arvostellen
5. Kuviot MT 6 luokassa F – E
6. MT 6-luokkaan suositellaan siistiä arkiasua tai vaihtoehtoisesti Lapsi I-II E-C-luokan virallista
tanssiasua (Pukusäännöt kohta 6 Pukumäärittely)
7. MT 6 on kilpailunomainen kokeiluluokka, jossa pareilla on kilpailun mukainen arvostelu, jota ei
kuitenkaan julkaista
8. MT 6-luokasta ei tule nousupisteitä E-luokkaan
9. Tuomarit voivat suositella pareille kilpailuluokkaan siirtymistä tai luokan nostoa
10. Kokeiluun liittyen noudatetaan liiton LASTEN ERILLISKILPAILUT -ohjetta, joka on täydennetty
MT 6-luokalla
11. Kaikki kilpailijat saavat pienen palkinnon ja henkilökohtaisen suosituslomakkeen
12. Kokeilu kestää syksyn 2021 – kevään 2022
13. Järjestävän seuran tulee erikseen anoa kokeilua omiin seurakilpailuihinsa ja ilmoittaa
kilpailukutsussa tästä kokeilusta
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Perustelut
Muksumix- ja Tanssitähti-sarjojen rinnalla on haluttu kokeilla lasten alemman ikäsarjan
kilpailunomaista luokkaa. Lapsia ei haluta ”nollata”, siksi kokeiluluokka on nimetty Lapsi 1
Muksutähti 6-luokaksi. Se on myöskin samassa linjassa lasten muiden erilliskilpailuluokkien
nimitysten kanssa.

Kilpailun kulku

•

Karsinnoissa
o ennen karsintojen alkua esittelytanssi, jossa lattialla ovat kaikki parit (noin 30 s)
o Karsinnassa lattialla on max. 8 paria kerralla. Jos pareja on enemmän, tulee useampia eriä.
o tanssitaan yksi kappale, jonka kesto on vähintään 1,5 min ja nopeus väliltä 45–55 t/min
o jos samalla kierroksella on useita karsintaeriä, kaikille soitetaan sama musiikkikappale
o Tuomarit rastivat pareja jatkoon siten, että finaaliin saadaan 6–7 paria

•

Finaalissa
o finaalissa kaikki parit ovat yhtä aikaa lattialla
o Yleisessä ja senioreissa tanssitaan kaksi kappaletta peräkkäin, poistumatta välillä lattialta.
Ensimmäinen kappale on nopeudeltaan 30–45 t/min ja toinen 45–60 t/min. Hitaan ja
nopean kappaleen eron tulee olla vähintään 10 t/min.
o junioreissa ja lapsissa tanssitaan yksi kappale nopeudeltaan 45–55 t/min
o kappaleita soitetaan min. 1,5 min
o Tuomarit sijoittavat parit. Lopullinen järjestys määräytyy skating-järjestelmän (STUL)
mukaan. Lopullinen järjestys määräytyy skating-järjestelmän (STUL) mukaan

Arvosteluperusteet
•
•
•
•
•
•

tahti ja perusrytmi
perustekniikka ja sen soveltaminen soivaan musiikkiin
parityöskentely
tanssillisuus
musiikin tulkinta
tanssikuviot
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