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STUL vakio- ja latinalaistanssien tuomaritenttien 

ohjeet 
 

STUL D-, C- ja B- lisenssien tentit 
 

Huom. Kandidaatti voi valita, suorittaako hän vain latinalaisosuuden, vakio-osuuden vai 

molemmat. Molempien suoritus vaaditaan kuitenkin tuomarioikeuden saamiseksi. 

1. Tenttiin osallistuva toimittaa hakemuksen koulutustyöryhmälle liiton toimiston kautta.  

2. Koulutustyöryhmä osoittaa tentille vastaanottajan. 

3. Tentti suoritetaan näyttönä ja se videoidaan ja tallennetaan molempien oikeusturvan 

varmistamiseksi. Mikäli kandidaatti haluaa kiistauttaa tentin tuloksen, tallenne lähetetään 

koulutustyöryhmän arvioitavaksi ja työryhmä arvioi tentin uudestaan. 

4. Tentin vastaanottaja arvioi tentin arviointilomakkeelle, allekirjoittaa sen ja toimittaa 

arviointilomakkeen koulutustyöryhmälle. 

5. Koulutustyöryhmä esittää liittohallitukselle tentin hyväksytysti suorittaneen merkitsemistä 

ko. tuomarilistalle muiden tuomarioikeuden kriteerien täytyttyä. 

 

 

STUL A-lisenssin tentti 
 

Ilmoittautuminen ja toteutus kuten alempiin tentteihin.  

 

Siihen saakka, kunnes STUL saa WDSF:n PQES-statuksen (Pre Qualified Education System Status), A-

lisenssin tenttinä on WDSF:n Technical Examination, jonka vaatimukset ovat osoitteessa 

https://www.worlddancesport.org/WDSF/Academy/Technical_Examination (osoite on tarkistettu 

28.2.2019). 

 

WDSF:n vaatimusten kohta 4.1:  

Kandidaatti tekee koreografian etukäteen määrätyistä kuvioista. Kuviot annetaan kaksi päivää 

ennen näyttöä. Käytettävä korkeintaan 12:ta kuviota. Koreografian esittämisen ei tarvitse olla 

kilpatasoa, vaan suoritukseksi riittää teknisesti oikein tehty näyttö (walk through) hitaalla tempolla. 
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WDSF:n vaatimusten kohta 4.3:  

• General Principles: Vastaa viiteen kysymykseen ja anna kaksi esimerkkiä 

• Specific Principles: Vastaa viiteen kysymykseen ja anna kaksi esimerkkiä 

• vastaa kymmeneen kysymykseen tekniikkakirjojen taulukoista (4 kuviota, yksi kysymys / 

kuvio) 

 

WDSF B-lisenssin vaatimukset 
 

• ikä vähintään 21 vuotta 

• lopettanut kilpailu-uransa A-luokassa ja kilpaillut kansainvälisissä kilpailuissa 

• STUL A-lisenssi vähintään 2 vuotta 

• suoritettu WDSF Technical Examination (ei tarvita PQES-statuksen saamisen jälkeen) 

• osallistuttava kahteen WDSF Adjudicator’s kongressiin ja niiden yhteydessä suoritettava 

WDSF General Knowledge Test ja WDSF English comprehension examination 

 

WDSF A-lisenssin vaatimukset 
 

• B-lisenssi vähintään vuoden ajan ja B-lisenssin vaatimukset ovat edelleen voimassa 

• suoritettu WDSF Absolute Judgement Course kokeineen 

• toiminut tuomarina vähintään viidessä WDSF Open tai WDSF International (World Ranking 

Tournament) -kilpailussa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa (PQES Statuksen saamisen 

jälkeen näitä kilpailuita tarvitaan vain kolme) 

 

 


