PYÖRÄTUOLITANSSIN KOULUTUSPOLUN KURSSIT

161 Pyörätuolitanssin ohjaaja, kesto 1 viikonloppu
Miten sovellan omaa osaamistani tanssinohjaajana pyörätuolitanssiin?
Koulutus soveltuu kaikille vähintään STUL Seuraohjaaja (Taso 1) tason tanssinojaajille.
Tervetulleita ovat niin vakio- ja latinalaistanssien, rock’n’swing-tanssien, seuratanssien
kuin kaikkien muidenkin tanssilajien ohjaajat.
Kaikki lajit ovat sovellettavissa pyörätuolitanssiin. Tämän koulutuksen tavoitteena on
varustaa ohjaajat työkaluilla, joiden avulla he voivat alkaa soveltaa omaa lajiosaamistaan
pyörätuolitanssiin tanssiseuroissa tai esimerkiksi kasalaisopistoissa. Kurssin
kokonaislaajuus on noin 20 tuntia.
Koulutuksen keskeinen teoriasisältö:
- pyörätuolin toimintaperiaate ja ominaisuudet tanssissa

-

pyörätuolitanssin lajit (combi, duo, single, ryhmä / kilpa-, freestyle-, seura- jne.)
perusteet luokittelusta ja kilpailusäännöistä
erilaiset vammat ja niiden vaikutus tanssissa
vammaisen henkilön kohtaaminen
katsaus pyörätuolitanssin historiaan, tulevaisuuteen ja nykytilanteeseen Suomessa ja
maailmalla

Teoriaosion lisäksi koulutukseen kuuluu:
- osallistuminen pyörätuolitanssileirille sekä pyörätuolissa istuen, että pystyparina tanssien

- osallistuminen pyörätuolitanssikilpailuun tarkkailijana

162 Pyörätuolitanssin B-tuomari, kesto 1 päivä
Koulutus soveltuu kurssin 161 Pyörätuolitanssin ohjaaja suorittaneille, pyörätuolitanssin
tuomaroinnista sekä kilpailemaan tähtäävien tanssijoiden ohjaamisesta kiinnostuneille.
Kurssin kokonaislaajuus on noin 10 tuntia.
Koulutuksen keskeinen teoriasisältö:
- tuomarointisäännöt

- arvosteluperusteet
- mihin asioihin erityisesti tulee kiinnittää huomiota Tulokas-sarjaa tuomaroitaessa
- osallistuminen pyörätuolitanssikilpailuihin varjotuomarina
Säilyttääkseen koulutuksessa hankkimansa pätevyyden B-tuomarin on osallistuttava
vähintään kolmen vuoden välein Suomen pyörätuolitanssiliiton jatko-, täydennys- tai
kertauskoulutukseen ja tuomaroitava vähintään kahden vuoden välein vähintään
kansallisen tason pyörätuolitanssikilpailuja.

261 Pyörätuolitanssin valmentaja
Esitietovaatimus: kurssi 161 Pyörätuolitanssin ohjaaja
Kurssi 261 Pyörätuolitanssin valmentaja on monimuotokurssi, joka räätälöidään
yksilöllisesti. Kurssi on tarkoitettu vähintään STUL Seuravalmentaja (Taso 2) tason
kilpatanssivalmentajille. Kurssista kiinnostuneelle nimetään oma ohjaaja tai eri
aihealueisiin omat ohjaajat. Oppilas osallistuu leireille ja muihin opetustilanteisiin sekä
kilpailuihin eri rooleissa ja käy kokemuksiaan ja havaintojaan läpi oman
ohjaajansa/ohjaajiensa kanssa. Kurssin kokonaislaajuus on noin 60 tuntia.
Kurssin keskeinen sisältö:
- osallistuminen pyörätuolitanssileireille eri rooleissa (oppilas, apuohjaaja, tarkkailija)
- osallistuminen pyörätuolitanssikilpailuihin tarkkailijana

- osallistuminen pyörätuolitanssin valmennusryhmän/-ryhmien toimintaan (joko vierailijana
tai aloittamalla oman ryhmän)
- pyörätuolitanssiryhmän ohjaamisen harjoittelua (combi, duo, single, ensemble)

- yksilöllisen harjoittelun ohjaamisen harjoittelua (combi, duo, single)

262 Pyörätuolitanssin A-tuomari, kesto 1 päivä
Esitietovaatimus: kurssit 161, 162, 261 ja 220
Koulutus soveltuu pyörätuolitanssivalmentajille, jotka ovat kouluttautuneet vähintään
kilpatanssin aluetuomareiksi.
Kurssin keskeinen sisältö:
- tuomarointisäännöt

- arvosteluperusteet
- kilpatanssitasoisen (champion) pyörätuolitanssin tuomarointi (conventional ja freestyle)
- osallistuminen vähintään valtakunnallisen tason pyörätuolitanssikilpailuihin
varjotuomarina
Tämän tasoisia kursseja voidaan järjestää myös kansainvälisenä yhteistyönä, jolloin
ulkomailla suoritetut kurssit hyväksiluetaan. Kurssin kokonaislaajuus vähintään 10 tuntia.
Säilyttääkseen koulutuksessa hankkimansa pätevyyden A-tuomarin on osallistuttava
vähintään kolmen vuoden välein Suomen pyörätuolitanssiliiton, IPC:n tai WDSF:n
järjestämään pyörätuolitanssiaiheiseen jatko-, täydennys- tai kertauskoulutukseen ja
tuomaroitava vähintään kahden vuoden välein pyörätuolitanssikilpailuja vähintään
kansallisella tasolla jossain IPC:n tunnustamassa pyörätuolitanssin harrastajamaassa.
Raportointivelvollisuus ulkomailla suoritetuista koulutuksista ja tuomaroinnista on
tuomarilla itsellään.

