
Telemark Teamin valtakunnalliset kilpailut 
STUL Valtakunnallinen + PYTLI Kansallinen & Avoin

Kilpailukutsu

Järjestävä seura Telemark Team ry. / Pyörätuolitanssijaosto

Päivämäärä Lauantai 19.9.2020

Kilpailut joissa Suomen Tanssiurheiluliitto STUL:n hyväksymät 
vakio&latin kilpasarjat sekä Suomen Pyörätuolitanssiliitto PYTLI:n 
hyväksymät pyörätuolitanssisarjat ja avoin kilpailu

Kilpailun luokitus Kansallinen, mukana avoin sarja

Osoite Linnanmaan liikuntahalli, Virkakatu 1, 90570 Oulu

Kilpailukategoriat Tulokkaat single, miehet ja naiset erikseen
• Conventional: Valssi, samba
• Freestyle

Tulokkaat duo 
• Conventional: Valssi, tango, samba, cha cha
• Freestyle

Tulokkaat combi
• Conventional: Valssi, tango, samba, cha cha
• Freestyle

Pre-champion single, miehet ja naiset erikseen
• Conventional: Valssi, tango, samba, rumba
• Freestyle

Pre-champion duo
• Conventional vakio: Valssi, tango, wieninvalssi, quickstep
• Conventional latin: Samba, cha cha, rumba, paso doble
• Freestyle

Pre-champion combi
• Conventional vakio: Valssi, tango, foxtrott, quickstep
• Conventional latin: Samba, cha cha, rumba, jive
• Freestyle

Champion + Avoin single, miehet ja naiset erikseen
• Conventional: Valssi, tango, samba, rumba, jive
• Freestyle

Champion + Avoin duo
• Conventional vakio: Valssi, tango, w.valssi, fox, quickstep
• Conventional latin: Samba, cha cha, rumba, paso doble, jive
• Freestyle

Champion + Avoin combi
• Conventional vakio: Valssi, tango, w.valssi, fox, quickstep
• Conventional latin: Samba, cha cha, rumba, paso doble, jive
• Freestyle

Kilpailun johtaja Timo Pukkila

Tuomarit Pia Keränen

Raili Tilli

Mika Jauhiainen

Toni Tuominen

Nitta Iliev



Kilpailumaksu 40e / pari, 20e / singletanssija, kultakin kategorialta

Yksi kilpailumaksu oikeuttaa osallistumaan siihen Freestyle-vakio-
latin kilpailujen yhdistelmään johon osallistujan nousupisteet hänet/
parin määräävät, joko singlessä, duossa tai combissa. Jos kilpailija 
haluaa osallistua useammassa kategoriassa (esim. combin lisäksi 
singlessä), peritään toinen osallistumismaksu. Mikäli kilpailija(t) 
käyttää sääntöjen mukaista oikeutta osallistua ylempään 
kilpailusarjaan omansa lisäksi, peritään tästä myös erikseen 
osallistumismaksu. (Oman sarjan sijasta ylempään osallistuessa vain 
yksi maksu.) Järjestely vastaa pystytanssijoiden tuplaluokkaan 
osallistumisen käytäntöä.

Esim.: 
Champion Duo-pari kilpailee freestyle, vakio ja latin. Parilta 40e. 
Lisäksi kumpikin kilpailee Champion singlessä freestyle ja yhdistetyn 
kilpailun, molemmilta lisäksi 20e. 
Pre-champion Combi-pari kilpailee  freestyle, vakio ja latin. Parilta 
40e. Tuolinkäyttäjä kilpailee lisäksi single tulokkaissa hv+sa, maksaa 
lisäksi 20e.

Lattia Arvosteltavan kilpailusuorituksen lattia vähintään 250 m2. 
Kilpailupaikalla on kaksi lattiaa, lattia 1 kilpailukierroksille ja lattia 2 
esikatselukierroksille.
Esikatselukierros esitetään vain yleisölle, tuomarit eivät katsele 
esikatseluita, vaan arvioivat kilpailusuorituksia viereisellä lattialla.

Ilmoittautuminen Nimi, seura, kategoriat joihin haluat osallistua, 
paritanssikategorioissa parin nimi. Vain paritanssikategoriaan 
osallistuvalta parilta riittää yhteinen ilmoittautuminen.
Sähköpostitse kilpailusihteeri Salla Kaikkoselle:
salla.maria2@gmail.com

Viimeinen ilmoittautumispäivä Pe 28.8.2020

Osallistumisoikeus Kilpailuun voivat osallistua Suomen Pyörätuolitanssiliiton jäsenet 
joilla on Suomen Tanssiurheiluliiton A-lisenssi sekä vastaava 
vakuutusturva tai oman maansa vastaavan kilpailuoikeuden sekä 
vakuutusturvan omaavat henkilöt.
Kilpailijoilla on oltava voimassaoleva luokittelu, lukuunottamatta 
avointa kilpasarjaa. Kilpailijat, joilla ei ole voimassaoleva luokittelua, 
luokitellaan tätä kilpailua varten. Heille ilmoitetaan aika jolloin 
luokittelu tapahtuu.

Luokittelu Katriina Lahti

Säännöt Noudatetaan Suomen Pyörätuolitanssiliiton 7.4.2019 päivättyä 
kilpailusäännöstöä, avoin kilpailumuoto ei kerrytä 
sarjanousupisteitä. Poikkeukset tuomarien sekä kilpailunjohtajan 
pätevyyksissä on hyväksytty PYTLI:n hallituksen kokouksessa.

Lisätietoja Jyrki Vesikko, p. 0405903616, jyrki.vesikko@iki.fi
www.telemarkteam.fi

Eikä siinä vielä kaikki:

Sunnuntaina 20.9. Telemarkin pyörätuolitanssijaosto järjestää 
pyörätuolitanssin opetusleirin Kiimingin lukion salissa klo 10 – 15. Ehtii 
neljän aikoihin etelää kohti lähtevään junaan. 

mailto:salla.maria2@gmail.com
mailto:jyrki.vesikko@iki.fi


Yhteystiedoissa samat sävelet kuin kilpailussa: kysymykset Jyrkille, 
ilmoittautumiset Sallalle. Mielellään samassa viestissä kuin 
kilpailuilmoittautuminen.


