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Luokittelun järjestäminen pyörätuolitanssikilpailuissa 

 
Pyörätuolitanssin luokittelua on ollut tapana järjestää lähes kaikissa pyörätuolitanssikilpailuissa. Kilpailuja on ympäri 

Suomen ja luokittelijoita tällä hetkellä vain kaksi. Me luokittelijat ehdotamme, että luokittelua järjestettäisiin 

luokittelutapahtumassa vuosittain vain muutaman valikoidun kilpailun tai leirin yhteydessä. 

 

Perusteluna luokittelutilaisuuksien uudelleen organisoimiselle:  

1. Kilpailusääntöjen mukaisesti luokitteluun tarvitaan kahden luokittelijan arviointi. Suomessa järjestetään paljon 

pienempiä ja isompia pyörätuolitanssikilpailuja, eikä kahden luokittelijan läsnäolo ole aina aikataulullisista ja 

taloudellisista syistä mahdollista. Mikäli luokittelussa on vain yksi luokittelija, täytyy urheilijan osallistua 

myöhemmin toiseen luokitteluun, jotta luokittelutulos voidaan vahvistaa.  

2. Paralympiakomitea on laatinut luokittelijasopimuksen, jossa osapuolina ovat luokittelija, lajiliitto ja 

Paralympiakomitea. Sopimuksessa lajiliitto tunnustaa Luokittelijan lajinsa toimitsijaksi. Matka- ja majoituskulujen 

sekä mahdollisten palkkioiden osalta luokittelija rinnastetaan lajiliiton muihin toimitsijoihin, ja kulut sekä 

mahdolliset palkkiot maksetaan lajiliiton kulloinkin voimassa olevien käytänteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa, 

että korvauksien osalta luokittelijat rinnastetaan kilpailutuomareihin. Luokittelija on kouluttautunut asiantuntija ja 

hänen tulee saada korvaus tehdystä asiantuntijatehtävästä.  

a. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tanssiseurat eivät pysty kustantamaan kahden luokittelijan paikalla 

oloa kilpailuissa (matkat, ruoat, palkkio+mahdollinen yöpyminen), jolloin kilpailuihin saatetaan saada 

paikan päälle vain yksi luokittelija. Mikäli luokittelussa on vain yksi luokittelija, täytyy urheilijan 

osallistua myöhemmin toiseen luokitteluun, jotta luokittelutulos voidaan vahvistaa. 

b. Kustannussyistä uhkana on lisäksi, että pyörätuolitanssikisaajia ei oteta yhteiskilpailuihin vakio- ja 

latinolaistanssikilpailuihin, sillä ylimääräinen kustannus voi olla monelle järjestäjälle juuri se niitti, joka 

kisojen talouden selän katkaisee. 

c. Jatkossa tulisi olla selkeää, kuka luokittelijoiden korvaukset kilpailuissa maksaa. Onko se PYTLI vai 

kilpailujen tai leirin järjestäjä? Vai maksaako luokiteltava itse luokittelumaksun (esim. 

pararatsastuksessa luokittelumaksu on 30 euroa/urheilija)? 

3. Selkeyden vuoksi oisi tärkeää, että kilpailijoille, luokittelijoille ja muille lajin toimihenkilöille olisi ajoissa tiedossa, 

milloin luokitteluja järjestetään. 

4. Missään muussa lajissa Suomessa ei lajin luokittelija ole paikalla jokaisessa kilpailussa.  

 

 

Ehdotamme, että PYTLI järjestää luokittelutilaisuuksia, joihin varataan paikalle kaksi luokittelijaa ja urheilija saa heti 

luokittelusta lopullisen tuloksen. Luokittelutilaisuudet voisivat olla kolme kertaa vuodessa. 

Esimerkiksi: 

- SM-kilpailujen yhteydessä Pajulahdessa 

- Kuopio Tanssii ja Soi tapahtumassa 

- Oulun kilpailujen yhteydessä 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

Hilla Turtiainen 

Katriina Lahti 
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