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Syyskokouksen 2021 toimeksiannon mukaisesi jatketaan edelleen sukupuolineutraaliparien 

osallistumista kokeiluna. 

Syksyllä 2022 jatketaan kokeilua, jossa tanssiparin voi muodostaa tietyissä kilpailuissa sukupuolineutraalisti. 

Tanssipari koostuu näin ollen viejästä ja seuraajasta, jotka voivat olla kumpikin samaa sukupuolta. 

 

Kokeilua laajennetaan koskemaan kaikkia ikäsarjoja: lapsi-, juniori-, nuoriso-, yleinen-, ja seniori 1,2,3,4 ja 5. 

Samalla mukaan otetaan uutena seurakilpailu. 

Kilpailut, joissa parin muodostaa viejä/seuraaja -kokeilua toteutetaan, ovat seuraavat: 

Vakio- ja latinalaistanssien valtakunnallinen kilpailu & Seniori Cup, Rolling, Vaasa 17.9.2022 

Vakio- ja latinalaistanssien valtakunnallinen kilpailu, Nick's Dancing, Lahti 1.10.2022 

Vakio- ja latinalaistanssien seurakilpailu, Cavalier, Järvenpää 2.10.2022 

 

Osallistumisoikeus normaalin kilpailusäännön mukaisesti myös kaikilla sukupuolineutraalisti muodostetuilla 

viejä/seuraaja -pareilla ikä- ja taito- tasolla. Pukusääntöjen osalta kokeiluun osallistuvilla 

sukupuolineutraalipareilla saa olla molemmilla yksinkertainen paita/hame- tai paita /housu -yhdistelmä, 

mieluummin kuitenkin vakio- ja latinalaistanssilajin luonteen omainen. 

 

Parit tulee rekisteröidä normaalisti DanceCoreen: viejä (mies/poika tai nainen/tyttö) ja seuraaja 

(mies/poika tai nainen/tyttö). 

 

Seuroissa toimivat valmentajat luokittelevat parin joko E tai D – luokkaan, jollei parin toisella osapuolella 

ole jo taitoluokitusta, jolloin kysymykseen voi tulla myös C luokka. 

 

Kilpailuilmoittautumista ei voi tehdä sähköpostitse, vaan ainoastaan DanceCore-linkin kautta. DanceCore 

tarkistaa samalla kilpailulisenssien voimassaolon, ilman lisenssiä ei ole oikeutta osallistua edes 

kokeilukilpailuun. 

 

Kilpailuissa tanssittavat luokat kilpaillaan täysillä tansseilla. Mikäli parilta puuttuu joku tanssi luokassa, he 

voivat odottaa kyseisen kappaleen ajan kilpailulattian reunalla, jolloin heidän tulos voidaan laskea, ja heidät 

sijoitetaan niiden tanssien osalta viimeiseksi tai jatkorasteja niistä tansseista ei merkitä. 

Kilpailun järjestäjiltä, tuomareilta ja kilpailijoilta kerätään palautteita lomakkeella niistä luokista, joissa on 

ollut mukana sukupuolineutraali pari / pareja. Vastaukset toimitetaan viikon sisällä kilpailusta sähköpostilla 

osoitteeseen:  se.poikulainen(at)kolumbus.fi kysely lomakkeita voi tiedustella järjestäjiltä kilpailupaikalta tai 

ilmoittautumisajan jälkeen ennakkoon se.poikulainen(at)kolumbus.fi 

Kokeilun tarkoituksena on kerätä huomioita ja kokemuksia sukupuolineutraalisti muodostettujen 

viejä/seuraaja -parien osallistumisesta osana tavallisia kilpailuluokkia. Huomiot ja kokemukset ovat tärkeitä 

olemassa olevien sääntöjen toimivuutta sekä tulevia kilpailusääntöjen kehitys- ja päivitystarpeita ajatellen.  

Kokeilukilpailuissa kaikki parit tanssivat yhdessä omien ikäsarjojen ja taitoluokkien mukaisesti. 
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