
   
KILPAILUKUTSU  
 

Telemark Team ry ja Stepping Out ry  
järjestää pyörätuolitanssikilpailun seuraavasti: 
 

Kilpailun nimi Oulun Valtakunnalliset kilpailut 
 
Aika 6.4.2019, tarkentuu myöhemmin 
 
Paikka Linnanmaan liikuntahalli 

os. Virkakatu 1, 90570 Oulu 
 

Lattian koko ja materiaali vähintään 250m2, joustoparketti  
 
Juontaja Heidi Kalliokoski 
 
Kilpailunjohtaja Kari Nyyssönen 
 
Tuomarit A. Timo Pukkila V/L 

B. Raili Tilli V/L ja PT 
C. Harri Kokkonen V/L ja PT 
D. Merje Styf V/L  
E. Maria Kangasaho V/L  
F. Markku Keränen PT  
 

Tuloslaskenta Kikka Nyyssönen / Tiia Karhu 
 
Luokittelija Katriina Lahti 
 
Kilpailun yhteyshenkilöt Marko Tolvanen / Markku Keränen 

 
Kilpailuluokat Kilpailuissa järjestetään vakio- ja latinalaistanssien kategoriat, 

jotka ovat avoimet myös ulkomaalaisille tanssijoille ja pareille, 
kaikilla alla luetelluilla luokka- ja sarjatasoilla: 

 
Tulokas combi 1 (hidas valssi, tango, samba ja cha-cha) 
Tulokas combi 2 (hidas valssi, tango, samba ja cha-cha) 
Tulokas duo 1 (hidas valssi, tango, samba ja cha-cha) 
Tulokas duo 2 (hidas valssi, tango, samba ja cha-cha) 
Tulokas single 1 (hidas valssi ja samba) 
Tulokas single 2 (hidas valssi ja samba) 
 
Pre-champion combi 1 vakiotanssit (hidas valssi, tango, hidas 
foxtrot ja quickstep) 



   
Pre-champion combi 2 vakiotanssit (hidas valssi, tango, hidas 
foxtrot ja quickstep) 
Pre-champion combi 1 latinalaistanssit (samba, cha cha, rumba 
ja jive) 
Pre-champion combi 2 latinalaistanssit (samba, cha cha, rumba 
ja jive) 
Pre-champion duo 1 vakiotanssit (hidas valssi, tango, 
wieninvalssi ja quickstep) 
Pre-champion duo 2 vakiotanssit (hidas valssi, tango, 
wieninvalssi ja quickstep) 
Pre-champion duo 1 latinalaistanssit (samba, cha cha, rumba ja 
paso doble) 
Pre-champion duo 2 latinalaistanssit (samba, cha cha, rumba ja 
paso doble) 
 
Pre-champion single naiset 1 (hidas valssi, tango, samba ja 
rumba) 
Pre-champion single naiset 2 (hidas valssi, tango, samba ja 
rumba) 
Pre-champion single miehet 1 (hidas valssi, tango, samba ja 
rumba) 
Pre-champion single miehet 2 (hidas valssi, tango, samba, 
rumba ja jive) 

 
Champion combi 1 vakiotanssit (hidas valssi, tango, 
wieninvalssi, hidas foxtrot ja quickstep) 
Champion combi 2 vakiotanssit (hidas valssi, tango, 
wieninvalssi, hidas foxtrot ja quickstep) 
Champion combi 1 latinalaistanssit (samba, cha cha, rumba, 
paso doble ja jive) 
Champion combi 2 latinalaistanssit (samba, cha cha, rumba, 
paso doble ja jive) 
Champion duo 1 vakiotanssit (hidas valssi, tango, wieninvalssi, 
hidas foxtrot ja quickstep) 
Champion duo 2 vakiotanssit (hidas valssi, tango, wieninvalssi, 
hidas foxtrot ja quickstep) 
Champion duo 1 latinalaistanssit (samba, cha cha, rumba, paso 
doble ja jive) 
Champion duo 2 latinalaistanssit (samba, cha cha, rumba, paso 
doble ja jive) 
Champion single naiset 1 (hidas valssi, tango, samba, rumba ja 
jive) 
Champion single naiset 2 (hidas valssi, tango, samba, rumba ja 
jive) 



   
Champion single miehet 1 (hidas valssi, tango, samba, rumba ja 
jive) 
Champion single miehet 2 (hidas valssi, tango, samba, rumba ja 
jive) 
Seniori combi 1 vakiotanssit (hidas valssi, tango, wieninvalssi, 
hidas foxtrot ja quickstep) 
Seniori combi 2 vakiotanssit (hidas valssi, tango, wieninvalssi, 
hidas foxtrot ja quickstep) 
Seniori combi 1 latinalaistanssit (samba, cha cha, rumba, paso 
doble ja jive) 
Seniori combi 2 latinalaistanssit (samba, cha cha, rumba, paso 
doble ja jive). 

 
Osallistumisoikeus Kilpailuun voivat osallistua kaikki PYTLI ry:n jäsenet, joilla on 

Suomen Tanssiurheiluliiton A-lisenssi ja kilpailijalla tulee olla 
voimassa oleva luokittelu, ja ainakin toisen on oltava Suomen 
kansalainen. 

 
Ilmoittautuminen 17.3.2019 mennessä, viimeinen peruutuspäivä 23.3.2019.  
 https://www.steppingout.fi/kevatkisa/index.html 
 tai 

kilpailusihteeri@telemarkteam.fi 
Minna Salo-Salmi, 040-5722 800 

 
Kilpailumaksu 18€ / henkilö 
 
Luokittelu Luokittelemattomat kilpailijat luokitellaan kilpailupäivän aamuna 

kilpailupaikalla. Luokiteltaville tanssijoille ilmoitetaan 
henkilökohtaisesta luokitteluajasta. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan Suomen pyörätuolitanssiliiton 1.1.2019      

voimaan astunutta kilpailusäännöstöä. 
 
 

Annamme mielellämme lisätietoja. 
 
Telemark Team ry                         Stepping Out ry 
 
Marko Tolvanen  Markku Keränen 
Kilpailulautakunnan Pj  Stepping Out Pj 
040-848 2342  044-9717 988 
marko.tolvanen@fennia.fi tanssi.terapia@gmail.com 

 


