
SÄÄNTÖMUUTOKSET SYYSKOKOUKSELLE 2018, voimaan 1.1.2019 alkaen 
 
 
 
 
 
 
Sääntömuutosesitys 1. 
 
Vanha: 
 
Osa I, 1.1 Suomen mestaruuskilpailut 
 

Suomen pyörätuolitanssiliitto järjestää Suomen mestaruuskilpailut (SM-kilpailut) vähintään 
kerran vuodessa. Vakio- ja latinalaistanssien sekä freestyletanssin  SM-kilpailut voidaan 
järjestää myös eri aikaan, jolloin singletanssin SM-kilpailu järjestetään latinalaistanssien SM-
kilpailun yhteydessä. SM-kilpailuissa kilpaillaan combi-, duo- ja singletanssin champion-
sarjoissa kaikissa niissä kategorioissa (Katso kohta 2.2 a), joihin ilmoittautuu vähintään kaksi 
(2) paria tai tanssijaa. Voidakseen osallistua SM-kilpailuihin singletanssijan ja parin 
kummankin osapuolen on oltava Suomen pyörätuolitanssiliiton jäsen. Parin on täytettävä 
sarjanousupistemäärän vaatimus (katso taulukko 2) ja parin on oltava osallistunut vähintään 
yhteen kansalliseen tai kansainväliseen kilpailuun champion-tasolla SM-kilpailua edeltäneen 
vuoden aikana. Singletanssijan ja paritanssikategorioissa ainakin parin toisen osapuolen on 
oltava Suomen kansalainen. 

 
Uusi: 
 
Osa I, 1.1 Suomen mestaruuskilpailut 

 
Suomen pyörätuolitanssiliitto järjestää Suomen mestaruuskilpailut (SM-kilpailut) vähintään 
kerran vuodessa. Vakio- ja latinalaistanssien sekä freestyletanssin SM-kilpailut voidaan 
järjestää myös eri aikaan, jolloin singletanssin SM-kilpailu järjestetään latinalaistanssien SM-
kilpailun yhteydessä. SM-kilpailuissa kilpaillaan combi-, duo- ja singletanssin champion-
sarjoissa kaikissa niissä kategorioissa (Katso kohta 2.2 a), joihin ilmoittautuu vähintään kaksi 
(2) paria tai tanssijaa. Voidakseen osallistua SM-kilpailuihin singletanssijan ja parin 
kummankin osapuolen on oltava Suomen pyörätuolitanssiliiton jäsen. Parin on täytettävä 
sarjanousupistemäärän vaatimus (katso taulukko 2) ja parin on oltava osallistunut vähintään 
yhteen kansalliseen kilpailuun champion-tasolla vuoden sisällä ennen SM-kilpailua. 
Singletanssijan ja paritanssikategorioissa ainakin parin toisen osapuolen on oltava Suomen 
kansalainen. 

 
Perustelu: Ollakseen SM-kilpailukelpoinen, on oltava osallistunut kotimaiseen Champion tason 
kisaan viimeksi kuluneen vuoden aikana. Poistettu mahdollisuus korvata ulkomaisella 
osallistumisella, ja selkeytetty sanamuotoa. 
 
 
 



Sääntömuutosesitys 2. 
 
Vanha: 
 
Osa I, 2.1.3 Tulokassarja 
 

Tulokassarjassa paritanssikategorioissa tanssitaan kolme (3) tanssia, jotka ovat sekä combi- 
että duopareilla hidas valssi, tango ja samba. Singletanssin tulokassarjassa tansseja on kaksi 
(2), hidas valssi ja samba. 

 
Uusi: 
 
Osa I, 2.1.3 Tulokassarja 
 

Tulokassarjassa paritanssikategorioissa tanssitaan neljä (4) tanssia, jotka ovat sekä combi- 
että duopareilla hidas valssi, tango, samba ja cha cha. Singletanssin tulokassarjassa tansseja 
on kaksi (2), hidas valssi ja samba. 

 
Perustelu: Halutaan kannustaa aloittelijoita harjoittelemaan tasapuolisemmin vakioita ja lattareita. 
 
 
Sääntömuutosesitys 3. 
 
Vanha: 
 
Osa I, 7. Kansainvälinen edustaminen 
 

Suomen viralliseksi edustajaksi kansainvälisiin arvokilpailuihin eli MM- tai EM-
kilpailuihin lähetetään kunkin kategorian SM-kilpailussa kategoriansa korkeimmalle 
sijoittunut, kansainväliset säännöt täyttävä pari tai singletanssija, ja tämän estyessä 
toiseksi (2.) tai kolmanneksi (3.) sijoittunut pari tai singletanssija, mikäli pari tai tanssija 
on muutoinkin osoittanut aktiivisuutensa ja kyvykkyytensä urheilijana edustamaan 
arvokilpailuissa. Liiton hallitus vahvistaa edustusjoukkueen kokouksessaan. 
Kansainvälisissä IPC:n kilpailuissa voi pystytanssijalla olla vain yksi tanssipari. 
Jos jossakin kategoriassa ei ole aktiivista hallitsevaa Suomen mestariparia tai jos kaikki 
kategoriassa mitaleille sijoittuneet parit ovat estyneitä, liiton hallitus voi myöntää 
kansainvälisen edustusoikeuden myös muulle parille tai singletanssijalle. 
Kaikkia kansainvälisiä arvokilpailuja sekä avoimia Kansainvälisen Paralympiakomitean 
(IPC) kilpailuja varten tanssija tarvitsee IPC:n lisenssin, jota haetaan PYTLI ry:n kautta. 
Suomalaistanssiurheilijoiden osallistuminen avoimiin Kansainvälisen 
Paralympiakomitean hyväksymiin kilpailuihin tulee siis hyväksyttää liitossa, ja vain 
liiton jäsenet voivat edustaa Suomea IPC:n alaisissa kilpailuissa. 
Suomalaiset tanssijat osallistuvat kaikkiin kansainvälisiin kilpailuihin, myös non-IPC-
kilpailuihin, Suomen ja Suomen pyörätuolitanssiliiton edustajina. Täten myös 
ilmoittautumiset kaikkiin kansainvälisiin kilpailuihin tulee parin / tanssijan hoitaa 
yhteistyössä liiton kanssa. 

 



Uusi: 
 
Osa I, 7. Kansainvälinen edustaminen 
 

Suomen viralliseksi edustajaksi kansainvälisiin arvokilpailuihin eli MM- tai EM-kilpailuihin 
valitaan ensisijaisesti kunkin kategorian SM-kilpailussa kategoriansa korkeimmalle 
sijoittunut, kansainväliset säännöt täyttävä pari tai singletanssija. Tämän parin ollessa 
estynyt tai heidän lisäkseen arvokilpailuihin voidaan valita myös toiseksi (2.) ja/tai 
kolmanneksi (3.) sijoittunut pari tai singletanssija, mikäli pari tai tanssija on muutoinkin 
osoittanut aktiivisuutensa ja kyvykkyytensä urheilijana edustamaan arvokilpailuissa. 
Suomen viralliseksi edustajaksi muihin kansainvälisiin IPC-kilpailuihin voidaan valita 
kansallisissa kilpailuissa aktiivisuutensa ja potentiaalinsa osoittanut pari tai singletanssija. 
Liiton hallitus vahvistaa kaikki edustusurheilijat kokouksessaan. 
Kansainvälisissä IPC:n kilpailuissa voi pystytanssijalla olla vain yksi tanssipari. 
Jos jossakin kategoriassa ei ole aktiivista hallitsevaa Suomen mestariparia tai jos kaikki 
kategoriassa mitaleille sijoittuneet parit ovat estyneitä, liiton hallitus voi myöntää 
kansainvälisen edustusoikeuden myös muulle edistyneelle parille tai singletanssijalle. 
Kaikkia kansainvälisiä arvokilpailuja sekä avoimia Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) 
kilpailuja varten tanssija tarvitsee IPC:n lisenssin. Pytli ry hakee lisenssit Suomen 
Paralympiakomitealta valitsemilleen urheiljoille. Suomalaistanssiurheilijat voivat siis 
osallistua IPC-kilpailuihin vain liiton hallituksen päätöksellä, ja vain liiton jäsenet voivat 
edustaa Suomea IPC:n alaisissa kilpailuissa. 
Suomalaiset tanssijat osallistuvat kaikkiin kansainvälisiin kilpailuihin, myös non-IPC-
kilpailuihin, Suomen ja Suomen pyörätuolitanssiliiton edustajina. Täten myös 
ilmoittautumiset kaikkiin kansainvälisiin kilpailuihin tulee parin / tanssijan hoitaa 
yhteistyössä liiton kanssa. 

 
Perustelu: Muutetaan sääntö palvelemaan käytäntöä. Suomea edustaa useampi paria samoissa 
kategorioissa. Selkeytetään IPC-lisenssin hakukäytäntöä. 
 
 
Sääntömuutosesitys 4. 
 
Vanha: 
 
Osa II, 1.KILPAILUOIKEUS JA -KELPOISUUS 
 

Mikäli kilpailija käyttää ns. kiellettyihin aineisiin luokiteltavia aineita lääkityksessään, 
on hänen anottava erivapaus lääkkeen käyttöön hyvissä ajoin. Erivapaus anotaan 
Suomen urheilun eettiseltä keskukselta (SUEK). 

 
Uusi: 
 
Osa I, 7. KANSAINVÄLINEN EDUSTAMINEN 
 

Mikäli kilpailija käyttää ns. kiellettyihin aineisiin luokiteltavia aineita lääkityksessään, 
on hänen anottava erivapaus lääkkeen käyttöön hyvissä ajoin ennen ulkomailla 



järjestettäviin kilpailuihin osallistumista. Vastuu erivapauden hakemisesta on 
urheilijalla ja hänen tukiryhmällään/seuralla. Erivapaus anotaan Suomen urheilun 
eettiseltä keskukselta (SUEK). 
 

Perustelu: SUEK:n mukaan Suomessa ei tarvitse hakea erivapautta pyörätuolitanssiin millään 
tasolla. Siirretään kohta kansainvälisen edustamisen alle. 
 
 
Sääntömuutosesitys 5. 
 
Vanha: 
 
Osa II, 2. KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN 
 

SM- ja Suomi Open -kilpailuiden kilpailijamaksun suuruuden vahvistaa liiton 
jäsenkokous. Muiden kilpailuiden kilpailumaksusta päättää kilpailunjärjestäjä. 

 
Uusi: 
 
Osa II, 2. KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN 
 

SM- ja Suomi Open -kilpailuiden kilpailijamaksun suuruuden vahvistaa liiton hallitus. 
Muiden kilpailuiden kilpailumaksusta päättää kilpailunjärjestäjä. 
 

Perustelu: Korjataan sääntö palvelemaan käytäntöä. 
 
 
Sääntömuutosesitys 6. 
 
Vanha: 
 
Osa II, 5. TANSSISÄÄNNÖT 
 

Etenevissä tansseissa lattiaa kierretään vastapäivään, eikä lattian keskilinjaa saa 
tanssin aikana tahallaan ylittää. 

 
Uusi: 
 
Osa II, 5. TANSSISÄÄNNÖT 
 

Vakio- ja latinalaistanssien etenevissä tansseissa lattiaa kierretään vastapäivään, eikä 
lattian keskilinjaa saa tanssin aikana tahallaan ylittää. 

 
Perustelu: Selkeytetään, mikä koskee conventional- tansseja ja mikä freestyleä. 
 
 
 



Sääntömuutosesitys 7. 
 
Vanha: 
 
Osa II, 6. TANSSISUORITUKSEN HYLKÄÄMINEN 
 

Sääntörikkomukset, joista voi seurata suorituksen hylkääminen: 
• kuviot, jotka vaarantavat muut tanssijat, kuten lattialla istuminen tai 

makaaminen ja korkeat potkut suuntaan, jonne ei näe 
 
Uusi: 
 
Osa II, 6. TANSSISUORITUKSEN HYLKÄÄMINEN 
 

Sääntörikkomukset, joista voi seurata suorituksen hylkääminen: 
• latinalaistansseissa kuviot, jotka vaarantavat muut tanssijat, kuten lattialla 

istuminen tai makaaminen ja korkeat potkut suuntaan, jonne ei näe 
 

Perustelu: Selkeytetään, mikä koskee freestyleä ja mikä muita lajeja. 
 
 
Sääntömuutosesitys 7. 
 
Vanha: 
 
Osa IV 
 

SM- ja Suomi Open kilpailut järjestetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. 
Muiden kilpailujen järjestämisoikeudet myöntää liiton hallitus hakemuksesta. 

 
Uusi: 
 
Osa IV 
 

SM- ja Suomi Open kilpailut järjestetään vuosittain. Muiden kilpailujen 
järjestämisoikeudet myöntää liiton hallitus hakemuksesta. 

 
Perustelu: Korjataan liian rajoittava sääntö paremmin käytäntöä palvelevaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sääntömuutosesitys 8. 
 
Vanha 
 
Osa IV, 6.2 Tuomaristo, Kaavio 1: Pyörätuolitanssin koulutuspolku 

 
Uusi: 
Osa IV, 6.2 Tuomaristo, Kaavio 1: Pyörätuolitanssin koulutuspolut 
 

   
 
 
Perustelu: Selkeytetään kaaviota. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sääntömuutosesitys 9. 
 
Vanha 
 
Osa IV, 6.3 Luokittelijat 
 

Lääkäri, fysioterapeutti, tai muu riittävän lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilö, 
tai kokenut, oman kilpauransa jo päättänyt pyörätuolitanssija voivat hankkia 
luokittelijakoulutuksen. SM-, Suomi Open- ja muissa kansallisissa kilpailuissa 
luokittelutiimissä on oltava kaksi (2) virallista luokittelijaa. Alue- ja seurakilpailuissa ei 
ole välttämätöntä järjestää luokittelua, mutta tällöin asiasta on ilmoitettava 
kilpailukutsussa, ja tulokassarjassa luokitellut ja luokittelemattomat kilpailijat 
tanssivat kaikki yhdessä. Mikäli alue- tai seurakilpailuissa halutaan järjestää luokittelu, 
yksi virallinen luokittelija riittää. 

 
Uusi: 
 
Osa IV, 6.3 Luokittelijat 
 

Lääkäri, fysioterapeutti, tai muu riittävän lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilö, 
tai kokenut, oman kilpauransa jo päättänyt pyörätuolitanssija voivat hankkia 
luokittelijakoulutuksen. SM-, Suomi Open- ja muissa kansallisissa kilpailuissa 
luokittelutiimissä on oltava kaksi (2) virallista luokittelijaa. Alue- ja seurakilpailuissa ei 
ole välttämätöntä järjestää luokittelua. Tällöin kilpailukutsussa on ilmoitettava, että 
tulokassarjassa järjestetään vain yhdistetty luokka, jossa luokitellut ja 
luokittelemattomat kilpailijat tanssivat ja heidät arvostellaan kaikki yhdessä. Luokkia 
ei siis huomioida tuloksissa edes luokiteltujen kilpailijoiden osalta, eikä kilpailu näin 
ollen kartuta osallistujien sarjanousupisteitä. Mikäli alue- tai seurakilpailuissa halutaan 
järjestää luokittelu, yksi virallinen luokittelija riittää, mutta luokittelu on tällöin 
voimassa vain ko. kilpailussa. 
 

Perustelu: Selkeytetty seura- ja aluekilpailuissa järjestettävien epävirallisten tulokassarjojen 
arvostelua. Yhden luokittelijan suorittama luokittelu ei ole virallinen ja on siksi uusittava seuraavan 
kilpailuosallistumisen yhteydessä. 
 
 
Sääntömuutosesitys 10. 
 
Osa I, 10. ANTIDOPING JA REILU PELI 
 
Lisäys: 
 
Urheilun reilun pelin vastaista toimintaa on urheilulle vieraiden aineiden käyttö, epäasiallinen 
käytös kilpailuissa ja kilpailun ulkopuolella sekä urheiluhuijaus. Dopingrikkomuksesta seuraa 
rangaistus rikkomuksen vakavuuden mukaan.  
 



Liiton kilpailu- ja muuhun toimintaan osallistuvat urheilijat, urheilijoiden tukihenkilöt ja valmentajat 
sekä toimitsijat ovat velvollisia tutustumaan voimassa oleviin antidopingsäännöstöihin.  
 
Perustelu: Täydennetään antidopingsäännöstöä. 


