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HALLITUKSEN ESITYS KILPAILUSÄÄNTÖMUUTOKSIKSI 

 

Ehdotuksessa on vanhaan sääntötekstiin merkitty muutettavat kohdat lihavoinnilla ja poistettavat kohdat 
yliviivauksella. Uuteen, ehdotettuun sääntötekstiin muuttuneet kohdat on merkitty lihavoinnilla. 

 

1. Avoimen luokan nimen muuttaminen N-luokaksi. 

Perustelu: Uuden avoimen luokan nimi on aiheuttanut kentällä sekaannusta, joten hallitus ehdottaa luokan 
nimen muuttamista N-luokaksi (lyhennys sanasta non-eligible) ja avoin-sanan varaamista tarkoittamaan 
kilpailua, johon kaikki saavat osallistua. 

 

§1.1 Osa I: 2.2.1 Tarjottavat kilpailukategoriat 

Vanha 

Tulokas combi 1 

Tulokas combi 2 

Tulokas combi avoin jne 

Uusi 

Tulokas combi 1 

Tulokas combi 2 

Tulokas combi N jne 

 

§1.2 Osa I: 2.2.2 Kategorioiden yhdistäminen 

Vanha 

Vähintään kahden (2) parin tai singletanssijan on ilmoittauduttava kuhunkin SM-kilpailun kategoriaan, jotta 
kategoria järjestetään. Mikäli muussa kuin SM-kilpailussa johonkin kategoriaan – esimerkiksi pre-champion 
combi 1 latinalaistanssit – on ilmoittautunut vain yksi (1) pari, kategoria voidaan yhdistää vastaavaan 
rinnakkaisen luokan kategoriaan – tässä tapauksessa pre-champion combi 2 latinalaistanssit tai pre-
champion combi avoin latinalaistanssit – mikäli näin saadaan minimipariehto täyttymään. Avoin luokka 
yhdistetään ensisijaisesti luokan 2 kanssa, mutta kilpailunjohtaja voi käyttää tässä omaa harkintaansa. 

Yhdistetyn kategorian luokka on enemmistön luokituksen mukainen. Jos pareja tai singletanssijoita on 
molemmista luokista yksi (1), kategorian luokka on tällöin 2. Sarjanousupisteet yhdistetystä kategoriasta 
kirjautuvat kilpailijan oman virallisen luokituksen mukaisesti. Kategorioiden yhdistämisestä on 
mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava siirrettävälle parille tai singletanssijalle yhtä (1) viikkoa ennen 
kilpailua. 
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Myös kaksi tai kolme minimipariehdon täyttävää kategoriaa voidaan yhdistää. Tällöin eri kategoriat 
arvostellaan erikseen. 

Uusi 

Vähintään kahden (2) parin tai singletanssijan on ilmoittauduttava kuhunkin SM-kilpailun kategoriaan, jotta 
kategoria järjestetään. Mikäli muussa kuin SM-kilpailussa johonkin kategoriaan – esimerkiksi pre-champion 
combi 1 latinalaistanssit – on ilmoittautunut vain yksi (1) pari, kategoria voidaan yhdistää vastaavaan 
rinnakkaisen luokan kategoriaan – tässä tapauksessa pre-champion combi 2 latinalaistanssit tai pre-
champion combi N latinalaistanssit – mikäli näin saadaan minimipariehto täyttymään. N-luokka yhdistetään 
ensisijaisesti luokan 2 kanssa, mutta kilpailunjohtaja voi käyttää tässä omaa harkintaansa. 

Sarjanousupisteet yhdistetystä kategoriasta kirjautuvat kilpailijan oman virallisen luokituksen mukaisesti. 
Kategorioiden yhdistämisestä on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava siirrettävälle parille tai 
singletanssijalle yhtä (1) viikkoa ennen kilpailua. 

Myös kaksi tai kolme minimipariehdon täyttävää kategoriaa voidaan tanssittaa yhtä aikaa. Tällöin eri 
kategoriat arvostellaan erikseen. 

 

§1.3 Osa I: 3 Parien ja ryhmien kokoonpanot sekä singletanssijat 

Vanha 

Combiparin muodostavat pyörätuolinkäyttäjä ja vammaton pystytanssija. Duoparin osapuolet tanssivat 
molemmat pyörätuolissa. Sekä duo- että combiparin osapuolet voivat olla samaa tai eri sukupuolta kaikilla 
sarjatasoilla. Tulokassarjassa toinen duoparin tanssijoista voi olla myös vammaton.  

… 

Singletanssissa voivat kilpailla vain todelliset pyörätuolinkäyttäjät. Avoimessa luokassa Duoparin molempien 
osapuolien sekä combiparissa pystytanssijan parin tulee olla todellinen pyörätuolinkäyttäjä. 

Uusi 

Combiparin muodostavat pyörätuolinkäyttäjä ja vammaton pystytanssija. Duoparin osapuolet tanssivat 
molemmat pyörätuolissa. Sekä duo- että combiparin osapuolet voivat olla samaa tai eri sukupuolta kaikilla 
sarjatasoilla. Tulokassarjassa toinen duoparin tanssijoista voi olla myös vammaton. Singletanssissa voivat 
kilpailla vain todelliset pyörätuolinkäyttäjät. 

 

§1.4 Osa I: 4 Tanssit, tanssien nopeudet ja kestot 

Taulukko 1: Tanssien nopeudet luokittain 

Vanha otsikkorivi 

Tanssi Luokka 1 
Avoin tai yhdistetty 
 (suositeltu nopeus) Luokka 2 
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Uusi otsikkorivi 

Tanssi Luokka 1 
Luokka N ja 

 yhdistetyt luokat 
(suositeltu nopeus) 

Luokka 2 

 

§1.5 Osa I: 5 Kilpailijarekisteri 

Vanha 

Liitto ylläpitää kilpailijarekisteriä, jolla seurataan sarjanousupisteiden kertymistä paritanssikategorioissa. 
Pyörätuolitanssija voidaan merkitä rekisteriin vain virallisen luokituksen tai sen yrityksen jälkeen. Suoritetun 
luokituksen jälkeen tanssijan luokka on 1 tai 2. Keskeytyneen tai muusta syystä epäonnistuneen luokittelun 
jälkeen tanssijan luokittelutulokseksi merkitään E (ei-luokiteltu) ja hän voi osallistua avoimeen luokkaan.  

Uusi 

Liitto ylläpitää kilpailijarekisteriä, jolla seurataan sarjanousupisteiden kertymistä paritanssikategorioissa. 
Pyörätuolitanssija voidaan merkitä rekisteriin vain virallisen luokituksen tai sen yrityksen jälkeen. Suoritetun 
luokituksen jälkeen tanssijan luokka on 1 tai 2. Keskeytyneen tai muusta syystä epäonnistuneen luokittelun 
jälkeen tanssijan luokittelutulokseksi merkitään N (non-eligible/ei-luokiteltu) ja hän voi osallistua N-
luokkaan.  

 

§1.6 Osa I: 8 Luokittelu 

Vanha 

Pyörätuolinkäyttäjän, jolla ei ole voimassa olevaa luokittelutodistusta, tulee osallistua luokitteluun ennen 
kuin hän voi osallistua PYTLI ry:n alaisiin kansallisiin kilpailuihin. Mikäli kyseinen henkilö täyttää 
minimivammaisuusehdon sekä luokittelu saadaan suoritettua loppuun, hän saa luokittelutodistuksen ja voi 
osallistua oman luokittelutuloksensa mukaiseen kilpailuluokkaan 1 tai 2. Siinä tapauksessa, että luokittelua 
ei pystytä suorittamaan loppuun, luokittelun tulokseksi merkitään E (ei-luokiteltu) ja pyörätuolinkäyttäjä voi 
osallistua avoimeen kilpailuluokkaan. Avoimeen luokkaan voivat osallistua myös kaikki luokkien 1 ja 2 
pyörätuolinkäyttäjät.  

… 

Kilpailijan tulee saada kopio luokittelutodistuksestaan. Vain seurakilpailuissa voivat tulokassarjassa kilpailla 
myös luokittelemattomat pyörätuolinkäyttäjät. Kilpailukutsussa on tällöin ilmoitettava, että luokkiin 1 ja 2 
luokitellut, sekä luokittelemattomat kilpailijat tanssivat kaikki yhdessä. 

Uusi 

Pyörätuolinkäyttäjän, jolla ei ole voimassa olevaa luokittelutodistusta, tulee osallistua luokitteluun ennen 
kuin hän voi osallistua PYTLI ry:n alaisiin kansallisiin kilpailuihin. Mikäli kyseinen henkilö täyttää 
minimivammaisuusehdon sekä luokittelu saadaan suoritettua loppuun, hän saa luokittelutodistuksen ja voi 
osallistua oman luokittelutuloksensa mukaiseen kilpailuluokkaan 1 tai 2. Siinä tapauksessa, että luokittelua 
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ei pystytä suorittamaan loppuun, luokittelun tulokseksi merkitään N (non-eligible/ei-luokiteltu) ja 
pyörätuolinkäyttäjä voi osallistua N-kilpailuluokkaan.  

… 

Kilpailijan tulee saada kopio luokittelutodistuksestaan. Vain seurakilpailuissa voivat tulokassarjassa kilpailla 
myös luokittelemattomat pyörätuolinkäyttäjät. Kilpailukutsussa on tällöin ilmoitettava, että luokkiin 1 ja 2 
luokitellut, luokkaan N kuuluviksi todetut, sekä luokittelemattomat kilpailijat tanssivat kaikki yhdessä. 

 

§1.7 

Vanha 

b) Luokittelutuloksen E saaneet pyörätuolitanssijat: 

Pari tai singletanssija kuuluu avoimeen luokkaan, jos  
• duoparin osapuolista toinen tai molemmat ovat saaneet luokittelusta tuloksen E 
• combiparissa pyörätuolinkäyttäjän luokittelun tulos on E,  
• singletanssijan luokittelun tulos on E.  

Uusi 

b) Luokittelutuloksen N saaneet pyörätuolitanssijat: 

Pari tai singletanssija kuuluu N-luokkaan, jos  
• duoparin osapuolista toinen tai molemmat ovat saaneet luokittelusta tuloksen N 
• combiparissa pyörätuolinkäyttäjän luokittelun tulos on N,  
• singletanssijan luokittelun tulos on N. 

 

§1.8 Osa II: 1 Kilpailuoikeus ja –kelpoisuus 

Vanha 

Luokissa 1 ja 2 pyörätuolinkäyttäjän kilpailukelpoisuuden kriteeri on täyttää minimivammaisuuden vaatimus, 
jonka todentamiseksi pyörätuolinkäyttäjän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (ks. Osa 1 kohta 8). 
Luokittelutuloksella E tanssija on kilpailukelpoinen vain avoimen luokan kategorioissa. Myös avoimen luokan 
tanssijoiden tulee luokittelutilaisuudessa osoittaa lääkärintodistuksella toimintakyvyn alenema, joka 
edellyttää pyörätuolia tanssin apuvälineeksi. Ilman asianmukaista lääkärintodistusta (ks. Osa I Kohta 8) 
luokittelua ei edes yritetä suorittaa, jolloin tanssija ei voi saada edes tulosta E. 

Uusi 

Luokissa 1 ja 2 pyörätuolinkäyttäjän kilpailukelpoisuuden kriteeri on täyttää minimivammaisuuden vaatimus, 
jonka todentamiseksi pyörätuolinkäyttäjän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (ks. Osa 1 kohta 8). 
Myös N-luokan tanssijoiden tulee luokittelutilaisuudessa osoittaa lääkärintodistuksella toimintakyvyn 
alenema, joka edellyttää pyörätuolia tanssin apuvälineeksi. Ilman asianmukaista lääkärintodistusta (ks. Osa I 
Kohta 8) luokittelua ei edes yritetä suorittaa, jolloin tanssija ei voi saada edes tulosta N. 
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§1.9 Liite 1: Sanasto 

Vanha 

Avoin luokka: Kilpailujen avoimeen luokkaan voivat osallistua kaikki tanssijat, joille on suoritettu tai yritetty 
suorittaa luokittelu joko onnistuneesti tuloksella 1 tai 2 tai päätyen tulokseen E (ei-luokiteltu). 

Uusi 

Avoin kilpailu: Avoimeen kilpailuun voivat osallistua kaikkien sarjatasojen tanssijat, joille on suoritettu tai 
yritetty suorittaa luokittelu joko onnistuneesti tuloksella 1 tai 2 tai päätyen tulokseen N. Avoin kilpailu on 
erilliskilpailu, joka ei kerrytä sarjanousupisteitä. 

§1.10 Liite 1: Sanasto, Luokittelu 

Vanha 

Luokittelun kaksi tärkeintä tehtävää on 1) määritellä henkilön kilpailukelpoisuus ja 2) ryhmitellä kilpailijat 
luokkaprofiilien mukaisesti. Luokittelulla tarkoitetaan luokittelutapahtumaa, jossa virallisen 
luokittelijakoulutuksen saaneiden henkilöiden, luokittelijoiden, muodostama luokittelutiimi arvioi 
pyörätuolitanssijan toimintakykyä ja sijoittaa arvionsa perusteella tämän joko luokkaan 1 tai 2. 

Uusi 

Luokittelun kaksi tärkeintä tehtävää on 1) määritellä henkilön kilpailukelpoisuus ja 2) ryhmitellä kilpailijat 
luokkaprofiilien mukaisesti. Luokittelulla tarkoitetaan luokittelutapahtumaa, jossa virallisen 
luokittelijakoulutuksen saaneiden henkilöiden, luokittelijoiden, muodostama luokittelutiimi arvioi 
pyörätuolitanssijan toimintakykyä ja sijoittaa arvionsa perusteella tämän joko luokkaan 1 tai 2, tai toteaa 
hänet N-luokkaan kuuluvaksi.  

 

§1.11 Liite 1: Sanasto 

Vanha 

Luokittelutulos E: Pyörätuolinkäyttäjä, jolla ei todennetusti ole pyörätuolitanssiin soveltuvaa vammaa tai 
joka ei muusta syystä ole päässyt luokittelusta läpi, saa luokittelutuloksen E.  

Uusi 

Luokittelutulos N: Pyörätuolinkäyttäjä, jolla ei todennetusti ole pyörätuolitanssiin soveltuvaa vammaa tai 
joka ei muusta syystä ole päässyt luokittelusta läpi, saa luokittelutuloksen N. 

 

§1.12 Liite 1: Sanasto, Luokka 

Vanha 

Luokka on virallisten luokittelijoiden suorittaman luokittelun tulos. Luokkia on kolme ja niitä merkitään 
arabialaisin numeroin 1 ja 2, jotka kuvaavat toimintakyvyn tasoa, sekä avoin luokka. Korkeamman 
toimintakykypisteytyksen saaneet tanssijat ovat luokassa 2 ja alemman pisteytyksen saaneet luokassa 1. 
Tanssijat, joille ei ole pystytty suorittamaan onnistunutta luokittelua (luokittelutulos E), kuuluvat avoimeen 
luokkaan.  
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Uusi 

Luokka on virallisten luokittelijoiden suorittaman luokittelun tai luokitteluyrityksen tulos. Luokkia on 
kolme: 1, 2 ja N-luokka. Numerot 1 ja 2 kuvaavat toimintakyvyn tasoa. Korkeamman 
toimintakykypisteytyksen saaneet tanssijat ovat luokassa 2 ja alemman pisteytyksen saaneet luokassa 1. 
Tanssijat, joille ei ole pystytty suorittamaan onnistunutta luokittelua (luokittelutulos N), kuuluvat N-
luokkaan. N on lyhenne termistä non-eligible, mikä tarkoittaa, ettei ko. luokkaan kuuluvaksi todetun 
tanssijan vamma täytä IPC:n kansainvälistä kriteeristöä pyörätuolitanssiin. 

 

§1.13 Liite 1: Sanasto, Minimivammaisuus 

Vanha 

Pyörätuolinkäyttäjän on täytettävä minivammaisuuden vaatimus ollakseen kilpailukelpoinen. Luokissa 1 ja 
2 minimivammaisuuden määritelmä on johdettu IPC:n luokittelusäännöistä. Avoimessa luokassa 
minimivammaisuuden määritelmä on lääkärintodistuksella osoitettu toimintakyvyn alenema, joka aiheuttaa 
tarpeen käyttää pyörätuolia tanssin apuvälineenä. Eri urheilulajeissa kriteerit ovat erilaiset. Toimintakyvyn 
rajoituksen tulee olla a) riittävä kyseisessä lajissa, b) varmistettavissa oleva ja c) pysyvä. 

Uusi 

Pyörätuolinkäyttäjän on täytettävä minivammaisuuden vaatimus ollakseen kilpailukelpoinen. Luokissa 1 ja 
2 minimivammaisuuden määritelmä on johdettu IPC:n luokittelusäännöistä. N-luokassa 
minimivammaisuuden määritelmä on lääkärintodistuksella osoitettu toimintakyvyn alenema, joka aiheuttaa 
tarpeen käyttää pyörätuolia tanssin apuvälineenä. Eri urheilulajeissa kriteerit ovat erilaiset. Toimintakyvyn 
rajoituksen tulee olla a) riittävä kyseisessä lajissa, b) varmistettavissa oleva ja c) pysyvä. 

 

§1.14 Liite 1: Sanasto, Rinnakkaiset kategoriat 

Vanha 

Kategoriat, joilla on sama sarja, parityyppi ja tanssit, mutta eri luokka, ovat rinnakkaisia kategorioita, siis 
esimerkiksi pre-champion duo 1 vakiot, pre-champion duo 2 vakiot ja pre-champion duo avoin vakiot. 
Rinnakkaiset kategoriat voidaan tietyissä tapauksissa tanssia yhdessä. 

Uusi 

Kategoriat, joilla on sama sarja, parityyppi ja tanssit, mutta eri luokka, ovat rinnakkaisia kategorioita, siis 
esimerkiksi pre-champion duo 1 vakiot, pre-champion duo 2 vakiot ja pre-champion duo N vakiot. 
Rinnakkaiset kategoriat voidaan tietyissä tapauksissa tanssia yhdessä. 

 

2. Muut muutokset 

§2.1 Osa I: 6 Sarjanousupistejärjestelmä 

Vanha 
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Sarjanousupisteitä kartuttavat vastaavasti myös kansainväliset International Wheelchair Dance Foundationin 
(IWDF) ylläpitämän kilpailukalenterin (www.wheelchairdancing.eu) kilpailut, joiden yhteydessä kilpaillaan 
myös alemmissa sarjoissa, mikäli pari kilpailee ko. kilpailussa kansallista sarjaansa vastaavalla tasolla. 

Uusi 

Sarjanousupisteitä kartuttavat vastaavasti myös sellaiset, esimerkiksi IPC-kilpailujen yhteydessä 
järjestettävät, kansainväliset kilpailut, joiden yhteydessä kilpaillaan myös alemmissa sarjoissa, mikäli pari 
kilpailee ko. kilpailussa kansallista sarjaansa vastaavalla tasolla. 

Perustelu: Ko. sivustoa ei päivitetä kattavasti. 

 

§2.1 Liite 1: Sanasto 

Unisex: Singletanssikategoria, jossa tanssii sekä miehiä että naisia. 

Perustelu: Jätetään pois, määritelmää ei tarvita, koska sana ei esiinny sääntötekstissä. 

 

 


