
punaisella poistettavat tekstit ja sinisellä uudet tekstit 

 

9.5 Kilpailun sihteeristö ja tuloslaskenta 

Nykyinen teksti: 

VAL:n luvalla järjestettävien vakio- ja latinalaistanssien SM-kilpailujen tuloslaskennassa on oltava 

- atk-laskennassa vähintään kaksi tietokonetta, joita käyttää STUL:n ATK-sihteeritutkinnon 

suorittaneet kokeneet sihteerit 

- käsinlaskennassa vähintään kaksi STUL:n kilpailusihteeritutkinnon suorittanutta sihteeriä 

GP- ja valtakunnallisten kilpailujen tuloslaskennassa on oltava: 

- käsinlaskennassa vähintään kaksi STUL:n kilpailusihteeritutkinnon suorittanutta sihteeriä 

- atk-laskennassa vähintään yksi tietokone, jota käyttää vähintään kaksi STUL:n ATK-

sihteeritutkinnon suorittanutta sihteeriä. 

Muiden liiton luvalla järjestettävien vakio- ja latinalaistanssien kilpailujen tuloslaskennassa on oltava: 

- käsinlaskennassa vähintään kaksi STUL:n kilpailusihteeritutkinnon suorittanutta sihteeriä 

- atk-laskennassa vähintään yksi tietokone, jota käyttää vähintään yksi STUL:n ATK- sihteeritutkinnon 

suorittanut sihteeri 

……………… 

……………… 

 

Uusi teksti: 

Nykyinen teksti: 

VAL:n luvalla järjestettävien vakio- ja latinalaistanssien SM- ja GP -kilpailujen tuloslaskennassa on oltava 

- sähköisessä tuloslaskennassa vähintään kaksi STUL:n kilpailusihteeritutkinnon suorittanutta 

kokenutta henkilöä ja tuloslaskenta on suoritettava kahdella eri tietokoneella. 

- käsinlaskennassa vähintään kaksi STUL:n kilpailusihteeritutkinnon suorittanutta henkilöä 

Muiden liiton luvalla järjestettävien vakio- ja latinalaistanssien kilpailujen tuloslaskennassa on oltava: 

- sähköisessä tuloslaskennassa IKM -kilpailuissa kaksi ja muissa kilpailuissa vähintään yksi STUL:n 

kilpailusihteeritutkinnon suorittanut henkilö. 

- käsinlaskennassa vähintään kaksi STUL:n kilpailusihteeritutkinnon suorittanutta henkilöä. 

……………… 

……………… 

 

 

 



 

Perustelut: 

• On nähty tarpeelliseksi yhdistää SM ja GP tasolla tuloslaskenta teksti. 

• Vastaa nykyistä kahden tuloslaskijan käytäntöä, jolloin taataan turvallinen tuloslaskenta ja muukin 

toiminta erilaisissa häiriö tapauksissa. 

• Valtakunnalliset- ja seurakilpailut käydään nykyään hyvin pienellä kilpailijamäärällä, joten 

kustannusten karsimiseen on pakko ryhtyä, jos kilpailutoiminnan halutaan jatkuvan. 

• Se että valtakunnallisissa kisoissa on ylempiä luokkia ei tee kisasta tuloslaskennan näkökulmasta 

haastavampaa kuin seurakilpailut. 

• Tekstiä on muokattu nykykieltä käyttäen ja selkeämmäksi. 

• IKM kuuluu valtakunnallisiin kilpailuihin ja sinne ei riitä yksi kilpailusihteeri yhdellä koneella (200-

300 paria ja kahden päivän kisat) 

• Yllättävän sähkökatkon tai koneen kaatumisen vuoksi tuloslaskenta käsin (= skatinglaskenta) on 

mahdollistettava myös SM ja GP kisoissa jotta kisat saadaan jatkumaan sujuvasti siihen asti kunnes 

sähköinen tuloslaskenta taas toimii. Tästä löytyy kokemusta. 

• SM ja GP kilpailuissa kaksi konetta joissa kaksi pätevää sihteeriä jotta syöttöjen oikeellisuus 

tarkastus tulee tehtyä ennen tulosten julkaisua ettei kisan jälkeen tehtyjen tulostarkastusten 

seurauksena jouduta vaihtamaan mitaleita. 


