
SUOMEN TANSSIURHEILULIITTO RY
Kilpailuvaliokunta

LASTEN UUDET KILPAILUMUODOT 2008

Aloitteleville lapsille tarkoitettu alue- ja seurakilpailuihin liitettävä kilpailumuoto, joka
vaihtoehtoisesti  korvaa lasten katsastukset.

Sarjat ja luokat

MMX2 MuksuMix 2 myös tyttöparit V, C
MMX4 MuksuMix 4 myös tyttöparit V, Q, C, J
TT2 Tanssitähti 2 vain poika-tyttöparit V, C

Lapsi 1
alle 10 v.

TT4 Tanssitähti 4 vain poika-tyttöparit V, Q, C, J

TT2 Tanssitähti 2 vain poika-tyttöparit V, CLapsi 2
10 – 11 v. TT4 Tanssitähti 4 vain poika-tyttöparit V, Q, C, J

Sallitut kuviot, F-luokan otteilla ja ajoituksilla

Natural Turn
Reverse Turn

Valssi

Closed Changes

Basic Movement
New Yorks (Checks)

Cha-cha

Spot Turn / Underarm Turn

Quarter Turn to R
Progressive Chasse

Quickstep

Forward Lockstep

Basic
Change of Places / Right to Left, Left to Right

Jive

Change of Hands Behind Back

Asut

Varsinaisten lapsiluokkien pukusäännöt muutamin poikkeuksin:
- Tyttöjen hame-puseroyhdistelmässä yksivärisessä hameessa ja

yksivärisessä puserossa sama tai eri väri sallittu (varsinaisissa luokissa vain
sama väri tai musta-valko).

- Siima tai krinoliini hameen tai mekon helmassa kielletty.
- Alussa saa käyttää voimistelutossuja tanssikenkien sijaan (pareilla samat).
- Kilpailunjohtaja antaa vain neuvoja asujen suhteen.



Vakuutukset

Kaikille suositellaan lisenssiä tai sen tilalle pakollista tapaturmavakuutusta,
joka kattaa kilpailun aikana sattuneet vahingot

Seuranta

Seurat kontrolloivat itse pariensa vakuutukset ja luokkanostot. Kilpailija-
kortistoon lapset ilmoitetaan siinä vaiheessa, kun he osallistuvat E-luokan
normaaleihin kilpailuihin.

Käytännön tietoja

- Osallistumismaksu 4 € / pari.
- MMX2- ja MMX4-luokissa käytetään sanallista arvostelua ja siinä ei ole

karsintoja, kaikki tanssivat kertaalleen enintään 6 parin erissä. Tuomarien
palautteet kerätään yhteenvetolomakeesseen ja jokainen osanottaja saa
palautelapun.

- TT2- ja TT4-luokissa käytetään normaalia arvostelua, mutta suljettuna.
- TT2- ja TT4-luokissa seuraavaan karsintaan / finaaliin päässeet vain

kuulutetaan.
- MMX2-, MMX4-, TT2- ja TT4-luokissa kaikki kilpailijat saavat pienen

palkinnon.
- TT2- ja TT4-luokista seuraavaan nostetaan alussa voittajapari, jolle annetaan

erikoispalkinto (kilpailumuodon vakiinnuttua nostetaan 1-3 paria). TT4-
luokasta noustaan vastaavan ikäsarjan varsinaiseen E-kilpailuluokkaan.

- MMX2-luokasta siirrytään MMX4-luokkaan parin omien valmentajien
suosituksella.

- Tanssit tanssitaan peräjälkeen ilman puvunvaihtoja.
- Tanssiurheilijassa julkaistaan TT2- ja TT4-luokkavoittajien nimet (ainakin

alkuun), kilpailunjärjestäjien avuksi myös verkossa.
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