
KILPAILUKUTSU Päivitetty 12.4.2021

Kilpailun nimi PYÖRÄTUOLITANSSIN 1. KANSALLINEN ETÄKILPAILU 

Järjestäjä Suomen pyörätuolitanssiliitto PYTLI ry - Finska rullstolsdansförbundet RUDAF rf

Kilpailun taso Kansallinen  🇫🇮

Kilpailun aikataulu 12.03.2021 Ilmoittautumisaika alkaa. Kilpailuun ilmoittaudutaan nettilomakkeella.

16.04.2021 Ilmoittautumisaika päättyy.  

23.04.2021 Viimeinen päivä ladata 
kilpailuvideo/-t.

Vain määräajassa saapuneet videot voidaan ottaa mukaan 
kilpailuun.

viimeistään 
04.05.2021

Tulokset julkaistaan 
pyoratuolitanssi.fi -sivustolla ja 
Pyörätuolitanssiliiton somessa.

Paremmuusjärjestysarvion lisäksi kilpailijat saavat videoistaan 
kirjallista palautetta.

Ilmoittautuminen Ilmoittautumiset nettilomakkeella viimeistään pe 7.5.2021: https://forms.gle/mi5MzEJ6wARxHAsE8

Erilliskilpailut Tanssitapa Tanssit

Avoin Combi hidas valssi
Combi tango
Combi samba
Combi cha cha
Duo hidas valssi
Duo tango
Duo samba
Duo cha cha
Single hidas valssi
Single tango
Single samba
Single jive

Sääntöjen mukaiset kategoriat →  Kategorioista on jaossa sarjanousupisteet. Tanssit

Tulokassarja Combi 1 hidas valssi, tango, samba, cha cha
Combi 2 hidas valssi, tango, samba, cha cha
Combi avoin hidas valssi, tango, samba, cha cha
Duo 1 hidas valssi, tango, samba, cha cha
Duo 2 hidas valssi, tango, samba, cha cha
Duo avoin hidas valssi, tango, samba, cha cha
Single 1 hidas valssi, samba
Single 2 hidas valssi, samba
Single avoin hidas valssi, samba

Tanssien nopeudet (tahtia/min) Tanssit Luokat
Vakiotanssit 1 avoin tai yhdistetty 2
hidas valssi 28–30 28–30 28–30

tango 31–33 31–33 31–33

Latinalaistanssit
samba 48–50 50 50–52
cha cha 28–30 30 30–32

jive 40–42 42 42–44

Tuomarit Pistetuomarit: Tuula Brofeldt, Aino Istanmäki, Matti Kantola, Tea Kantola, Raili Tilli, Carola Tuokko ja Paolo Ventura
Palautetuomarit: Jutta Kotala ja Hannu Korhonen

Tuomarointi Kilpailu tuomaroidaan käyttäen absobuuttista arvostelua, pisteyttämällä tanssin eri osa-alueita.

Ilmoittautuminen Nettilomakkeella viimeistään perjantaina 7.5.2021: https://forms.gle/mi5MzEJ6wARxHAsE8

Osallistumisoikeus Suomen pyörätuolitanssiliitto PYTLI ry:n järjestämiin pyörätuolitanssikilpailuihin voivat osallistua kaikki PYTLI ry:n tai 
muun Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsenet, joilla on voimassa oleva Suomen Tanssiurheiluliiton A-
lisenssi. Kilpailulisenssin voit hankkia näiden ohjeiden avulla: https://pyoratuolitanssi.fi/2020/01/20/aika-hankkia-
lisenssi/

Kilpailumaksu 25 € / henkilö
Samalla kilpailumaksulla voit osallistua niin moneen kategoriaan kuin haluat. Erilliskilpailujen videoilla voit myös 
osallistua Tulokas-sarjan viralliseen kilpailuun.

Musiikki Kilpailuvideoissa on käytettävä kilpailunjärjestäjän valitsemaa musiikkia. Kutakin tanssilajia varten on tarjolla kolme (3) 
kappaletta tällä YouTube-soittolistalla: https://youtube.com/playlist?list=PL4hfwHyeUCOTuVoNU-hcb52aY1IRLEiOY 

http://pyoratuolitanssi.fi
https://forms.gle/mi5MzEJ6wARxHAsE8
https://forms.gle/mi5MzEJ6wARxHAsE8
https://pyoratuolitanssi.fi/2020/01/20/aika-hankkia-lisenssi/
https://youtube.com/playlist?list=PL4hfwHyeUCOTuVoNU-hcb52aY1IRLEiOY


Kilpailuvideoissa on käytettävä kilpailunjärjestäjän valitsemaa musiikkia. Kutakin tanssilajia varten on tarjolla kolme (3) 
kappaletta tällä YouTube-soittolistalla: https://youtube.com/playlist?list=PL4hfwHyeUCOTuVoNU-hcb52aY1IRLEiOY 
Kappaleet on valittu oikean nopeuksisiksi (avoimen/yhdistetyn luokan mukaan) ja -pituisiksi tasapuolisuuden 
varmistamiseksi sekä videoinnin helpottamiseksi.  
HUOM. Soittolistan musiikkikappaleet kestävät 1,25 - 1,45 minuuttia. 

Puvut Tässä kilpailussa kilpatanssiasut ovat sallittuja kaikille tanssijoille, mutta Tulokas-sarjan mukainen pukeutuminen riittää 
myös Avoimissa kategorioissa. Voit halutessasi vaihtaa asua eri tansseihin, kunhan noudatat pukusääntöjä, jotka löytyvät 
voimassa olevasta kilpailusäännöstöstä - katso alla oleva linkki.

Lattia Jos videoiden kuvaaminen ei ole mahdollista urheiluhallissa tai tanssisalilla, voit kuvata ne myös pienemmällä lattialla.

Ohjeet videoiden kuvaamiseen Jokainen tanssi kuvataan erilliselle videolle. Videot voi kuvata kännykän tai tabletin kameralla, mielellään HD-
laatuisena .mp4 tai .mov-muodossa. Kuvaustilassa tulee olla hyvä, valkoinen valaistus - ei vastavaloa! - ja siisti, mielellään 
vaalea tausta. Äänilähde tulee sijoittaa lähelle kameraa niin, että musiikki kuuluu videolla oikea-aikaisena ja selkeänä. 

Tanssijan/parin sekä pyörätuolin/-tuolien tulee näkyä kokonaan koko videon ajan.  Tanssijoiden tulee olla aloituspaikoilla 
tanssin alussa, ja tanssin tulee kestää noin 1,5 minuuttia. Kunkin videon kokonaispituus saa olla maksimissaan kaksi 
minuuttia.
Kamera tulee sijoittaa suorakulmaisen tanssilattian pitkän sivun keskelle. Kameraa ei saa liikuttaa kuvauksen aikana, eikä 
zoomaaminen ole sallittua. Videot tulee kuvata vaakasuunnassa. Videoita ei saa editoida muuten kuin leikkaamalla pois 
alusta ja/tai lopusta ylimääräiset siirtymät.

Videoiden käyttöoikeus Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujat hyväksyvät, että Suomen Pyörätuolitanssiliitolla on oikeus käyttää heidän 
kilpailuun lähettämiään videoita markkinointi-, tiedotus- ja koulutustarkoituksiin.

Videoiden lähettäminen Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla linkki Dropbox-kansioon, jonne omat videot tulee tallentaa.  Sähköpostissa on 
myös kattavat ohjeet, miten tallennus tapahtuu. Etukäteen kannattaa luoda itselleen Dropbox-tili, jos ei sellaista vielä ole, 
ja asentaa Dropbox mobiililaitteeseen tai tietokoneelle. Videot tulee tallentaa Dropboxiin viimeistään pe 14.5.2021!

Luokittelu Etäkilpailussa ei voida järjestää luokittelua. Luokittelemattomat kilpailijat voivat osallistua avoimiin erilliskilpailuihin. 
Tulokas-sarjaan voivat osallistua vain luokitellut Tulokas-sarjan parit ja tanssijat.

Säännöt Kilpailussa noudatetaan Suomen pyörätuolitanssiliiton 1.1.2021 voimaan astunutta kilpailusäännöstöä soveltuvin osin. 
Löydät säännöt täältä: https://pyoratuolitanssi.files.wordpress.com/2020/12/kilpailusaannosto-1.1.2021.pdf

Tiedustelut toimisto@pyoratuolitanssi.fi
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