
sinisellä uudet tekstit 

”Tupla” E- ja D -luokat reuna-alueilla 

 

Nykyinen teksti: 

6 IKÄSARJAT JA TAITOLUOKAT 

6.1 Yleistä 

………………………… 

VAL:lla/ Liittohallituksella on oikeus anomuksesta suorittaa taitoluokan nostoja ja laskuja sekä ikäsarjan 

poikkeusmäärittelyjä. 

VAL voi tarvittaessa ehdottaa lisäluokkia ja ikäsarjoja, jotka Liittohallitus vahvistaa. 

………………………… 

………………………… 

7 OSALLISTUMISOIKEUS JA KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN 

7.1 Kilpailuihin osallistuminen – yleistä 

………………………… 

Pari voi kilpailla vain omassa taitoluokassaan, avoimessa taitoluokassa tai yhdistetyssä taitoluokassa, johon 

oma taitoluokka kuuluu. Muutoin kilpaileminen alemmassa tai ylemmässä taitoluokassa on kielletty. 

Seura- ja valtakunnallisissa kilpailuissa parit lapsista nuorisoon voivat osallistua yhtä ylempään ikäsarjaan, 

mikäli kilpailussa ei ole heille oman taitoluokan mukaista ikäsarjaa kyseisessä lajissa. 

………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uusi teksti: 

6 IKÄSARJAT JA TAITOLUOKAT 

6.1 Yleistä 

………………………… 

VAL:lla/ Liittohallituksella on oikeus anomuksesta suorittaa taitoluokan nostoja ja laskuja sekä ikäsarjan 

poikkeusmäärittelyjä. 

VAL:lla on oikeus päättää harkinnan mukaan kilpailujen luokkia myöntäessään E ja D taitoluokkien ”tupla” 

osallistumisoikeudesta oman ikäsarjan lisäksi yhtä ylempään ikäsarjaan (lapset-juniorit-nuoriso) tai yhtä 

alempaan ikäsarjaan (seniorit). 

VAL voi tarvittaessa ehdottaa lisäluokkia ja ikäsarjoja, jotka Liittohallitus vahvistaa. 

………………………… 

………………………… 

7 OSALLISTUMISOIKEUS JA KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN 

7.1 Kilpailuihin osallistuminen – yleistä 

………………………… 

Pari voi kilpailla vain omassa taitoluokassaan, avoimessa taitoluokassa tai yhdistetyssä taitoluokassa, johon 

oma taitoluokka kuuluu. Muutoin kilpaileminen alemmassa tai ylemmässä taitoluokassa on kielletty. 

VAL:n päätöksen mukaisesti E ja D- luokan parit voivat osallistua oman ikäsarjan lisäksi, yhtä ylempään 

ikäsarjaan (Lapsi, Juniori ja nuoriso- luokat) samalla taitotasolla ja vastaavasti Seniori E ja D luokan parit 

voivat osallistua oman ikäsarjan lisäksi, yhtä alempaan ikäsarjaan. Nousupisteet lasketaan ” tupla ” 

osallistumisesta molemmista ikäsarjoista.                                                                                                  

Lapsiluokkia lukuunottamatta osallistujilla ei ole oikeutta oman E ja D ” tupla ” ikäsarjakilpailun lisäksi 

osallistua samoissa kilpailussa Avoimeen luokkaan. 

Seura- ja valtakunnallisissa kilpailuissa parit lapsista nuorisoon voivat osallistua yhtä ylempään ikäsarjaan, 

mikäli kilpailussa ei ole heille oman taitoluokan mukaista ikäsarjaa kyseisessä lajissa. 

 

 

Perustelut: 

- Hyvä käytäntö lajin kannalta syytä kirjata sääntöihin. 

- E ja D tupla luokkien käyttö on jo jatkunut kokeilukilpailuna vuodesta 2015 lähtien. 

- Kilpailut ovat osoittautuneet tarpeellisiksi pohjoisen- ja reuna alueiden kilpailuissa ja edesauttanut 

taloudellisesti kilpailujen järjestelyjä ja pareja luokkanousu pisteiden keräämisessä, koska näillä 

alueilla on ollut vähemmän kilpailuja. 

- Nykytilanteessa on myös tullut tarve harkita tupla kilpailuja, myös muilla alueilla parimäärien 

laskiessa, kilpailujen kannattavuus huomioiden. 


