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PÄIVÄN AIHEET

▸ Pyörätuolitanssin kilpailusääntöjen perusteet 

▸ Sääntömuutokset viime vuosina 

▸ Yleisiä sekaannuksen aiheita 

▸ mitkä tanssit kuuluu mihinkin kategoriaan? 

▸ milloin saa osallistua SM-kilpailuun? 

▸ mitä tarkoittaa avoin kilpailu? 

▸ voiko vammaton henkilö osallistua tuolissa istuen?



KILPAILUSÄÄNNÖT



KILPAILUSÄÄNNÖT

SARJATASOT

▸ Tulokkaat (vastaa E-D) 

▸ 10 henk.koht. pistettä / 20 yhteispistettä sarjanousuun 

▸ singlessä 2 tanssia, pareilla 4 

▸ Pre-champion (vastaa C-B) 

▸ 9 henk.koht. pistettä / 18 yhteispistettä sarjanousuun 

▸ 4 vakiotanssia / 4 latinalaistanssia



KILAPILUSÄÄNNÖT

SARJATASOT JATKUU

▸ Champion (vastaa A) 

▸ SM-taso 

▸ 5 vakiotanssia / 5 latinalaistanssia



KILPAILUSÄÄNNÖT

TANSSITYYLIT

▸ Combi 

▸ pt-käyttäjä + pystytanssija 

▸ Duo 

▸ pt-käyttäjä x 2 

▸ Single 

▸ pt-käyttäjä yksin 

▸ Ryhmä



KILPAILUSÄÄNNÖT

TANSSILAJIT

▸ vakio- ja latinalaistanssit 

▸ Tulokkailla molempia 

▸ Pre-Championista alkaen voi erikoistua 

▸ Freestyle 

▸ vain yksi sarjataso, Champion 

▸ ryhmät



KILPAILUSÄÄNNÖT

LUOKAT

▸ SC = standard combi 

▸ SD = standard duo 

▸ L&F = latin/single/freestyle 

▸ 1, alempi toimintakyky (-> hitaampi musiikki) 

▸ 2, korkeampi toimintakyky 

▸ N, ei pystytä luokittelemaan



KILPAILUSÄÄNNÖT

KATEGORIA

▸ sarja + tanssityyli + tanssilaji + luokka = kategoria 

▸ esim. Pre-Champion Combi latin 1



KILPAILUSÄÄNNÖT

KILPAILUTYYPIT

▸ Seurakilpailu 

▸ kaikki samasta seurasta 

▸ Aluekilpailu 

▸ 2 seuraa edustettuna 

▸ Kansallinen 

▸ vähintään 3 seuraa 

▸ pienemmistä kilpailuista vähemmän pisteitä



KILPAILUSÄÄNNÖT

MUSIIKKI, KESTOT

▸ vak-lat pääsääntö: 1,5 min 

▸ paitsi 

▸ paso doble 2. high lightiin 

▸ jive 1 min 

▸ vieninvalssi 1 min

▸ Freestyle 

▸ single 1,5 - 2,0 

▸ duo 2,0 - 2,5 

▸ combi 2,5 - 3,0



KILPAILUSÄÄNNÖT

MUSIIKKI, NOPEUDET



KILPAILUSÄÄNNÖT

PUKUSÄÄNNÖT, VAKIO- JA LATINALAISTANSSIT

▸ siistit vaatteet riittää  

▸ Tulokkaissa ”kilpatanssipuvut” kielletty 

▸ tanssikengät toivottavat, muutkin käy kunhan ei sotke 
lattiaa 

▸ toiveena ei farkkuja, verkkareita, lenkkareita



KILPAILUSÄÄNNÖT

PUKUSÄÄNNÖT, FREESTYLE

▸ riittävä peittävyys, myös miehillä oltava yläosa 

▸ ei kantaaottavia symboleja asussa 

▸ henk.koht. korut kuten risti kaulassa OK 

▸ asusteet ok asun ja koreografian osana 

▸ hatut, huivit, käsineet, hanskat, naamiot, viuhkat, viitat 

▸ muu rekvisiitta kielletty



KILPAILUSÄÄNNÖT

HUOMIOITAVAA KILPAILUJA JÄRJESTETTÄESSÄ

▸ lattiamateriaali 

▸ kilpailupaikan esteettömyys 

▸ riittävä esteettömien wc-tilojen määrä 

▸ aikataulun väljyys



VIIMEAIKAISIA 
MUUTOKSIA



VIIMEAIKAISIA MUUTOKSIA

2019

▸ Osallistumisoikeus ylempään sarjaan 

▸ oman sarjan sijaan, jos ei toteudu 

▸ oman sarjan lisäksi 

▸ ilmoitettava kilpailukutsussa 

▸ pisteet oman sarjan laskentaan



VIIMEAIKAISIA MUUTOKSIA

2019

▸ SM-kelpoisuus 

▸ nousu Championiin 

▸ vähintään 1 kotimainen Champion-sarjan kisa ennen 
SM-osallistumista



VIIMEAIKAISIA MUUTOKSIA

2020

▸ Luokittelun muutokset 

▸ yhteinen luokittelutietokanta Paralympiakomitean 
kanssa 

▸ oma julkinen lista PYTLI:n nettisivuilla 

▸ https://pyoratuolitanssi.files.wordpress.com/2022/01/
luokittelurekisteri_paivitetty_20_1_2022.pdf 

▸ julkaisulupa allekirjoitettava



VIIMEAIKAISIA MUUTOKSIA

2020

▸ Minkä tahansa STUL ry:n jäsenyhdistyksen jäsen voi 
ilmoittautua PYTLI:n kilpailuihin 

▸ aiemmin vaadittiin jäsenyys PYTLI:ssä 

▸ pohjustaa Core-yhteistyötä 

▸ N-luokka



N-LUOKKA



IPC:N LUOKITTELUSÄÄNNÖISSÄ HYVÄKSYTYT 
VAMMATYYPIT PARATANSSIJOILLE OVAT:
▸Heikentynyt lihasvoima 

▸Esimerkkidiagnooseja: selkäydinvamma, polio, spina bifida/MMC, 
lihassairaudet kuten SMA 

▸Raajapuutos / jalkojen eripituisuus 

▸Esimerkkidiagnooseja: amputaatio, dysmelia, jalkojen kasvuhäiriö 

▸Rajoittunut nivelten liikelaajuus 

▸Esimerkkidiagnooseja: niveljäykistymäsairaudet kuten AMC; ihon, 
jänteiden, nivelsiteiden, nivelten tai lihasten sairaudet tai vammat 
kuten nivelrikko, nivelreuma

N-LUOKKA



HYVÄKSYTYT VAMMATYYPIT PARATANSSIJOILLE 
JATKUU:
▸Hypertonia (yleinen spastisuus) 

▸Esimerkkidiagnooseja: cp-vamma, aivovamma, aivohalvaus 

▸Ataksia (koordinaatiohäiriö) 

▸Esimerkkidiagnooseja: cp-vamma, aivovamma, 
aivohalvaus, MS-tauti 

▸Atetoosi (motorinen häiriö / pakkoliikkeet) 

▸Esimerkkidiagnooseja: cp-vamma, aivovamma, aivohalvaus

N-LUOKKA



ENTÄ MUUT?

▸ kehitysvammat 

▸ lyhytkasvuisuus 

▸ tietyt side- ja tukikudossairaudet kuten Ehlers-Danlos syndrooma 

▸ krooninen väsymysoireyhtymä (CFS/ME) ja  

▸ kroonisen kivun aiheuttama toimintakyvynalenema 

▸ epäselvät diagnoosit

Tämä listan ulkopuolelle jäävät esimerkiksi 

N-LUOKKA



ENTÄ MUUT?

Pyörätuolitanssin harrastajissa on kuitenkin monia näiden ja muiden 
listalle kuulumattomien vammojen/sairauksien kanssa eläviä 
henkilöitä.  

Sääntömuutoksella halutaan varmistaa näille tanssijoille 
tasavertainen mahdollisuus kilpailla kotimaisissa 
pyörätuolitanssikilpailuissa.  

N-LUOKKA



SÄÄNTÖMUUTOKSEN JÄLKEEN:

▸ Kaikki tanssijat tulee yrittää luokitella ennen kilpailuun 
osallistumista.  

▸ Vammattomat henkilöt voivat edelleen tanssia 
pyörätuolissa vain Duo Tulokkaat–kategoriassa.

N-LUOKKA



LUOKITTELUPROSESSI

▸ Tanssijan tulee esittää lääkärintodistus luokittelussa 

▸ Prosessi on kaksivaiheinen 

1. arvioidaan voidaanko luokitella (täyttyykö IPC:n 
kriteerit) 

2. suoritetaan luokittelu

N-LUOKKA



LUOKITTELUPROSESSI

▸ Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä diagnoosi, joka 
aiheuttaa toimintakyvynaleneman ja pyörätuolin käytön 
tarpeen tanssin apuvälineenä 

▸ jos diagnoosi on em. listalla, luokittelu 
suoritetaan loppuun ja tulos on 1 tai 2 

▸ jos diagnoosi on muu (tai luokittelu ei muuten 
onnistu) voi osallistua N-luokkaan

N-LUOKKA



N-LUOKKA

KILPAILUISSA

▸ 3. rinnakkainen kategoria 

▸ esim. tulokas combi 1, tulokas combi 2, 
tulokas combi N 

▸ tarkoitus ei ole pirstaloittaa kisoja, vaan saada enemmän 
harrastajia lajin piiriin 

▸ kategorioita edelleen yhdistetään



YLEISIÄ 
SEKAANNUKSIA



YLEISIÄ SEKAANNUKSIA

MITKÄ TANSSIT MISSÄKIN KATEGORIASSA?



YLEISIÄ SEKAANNUKSIA

MILLOIN SAA OSALLISTUA SM-KILPAILUUN?
▸ SM-kelpoisuus 

▸ nousu Champion-sarjaan 

▸ 1 kotimainen Champion-kilpailu ennen SM-kisaa 

▸ osallistumisoikeus ylempään sarjaan ei ylety SM-
kilpailuun



MIKÄ ON AVOIN KILPAILU?

▸ avoimeen kilpailuun voivat osallistua kaikki luokasta ja 
sarjasta riippumatta 

▸ esim. Single naiset avoin 

▸ Tulokkaat, Pre-Champit, Champit 

▸ luokat 1, 2 , N

YLEISIÄ SEKAANNUKSIA



YLEISIÄ SEKAANNUKSIA

VOIKO VAMMATON HENKILÖ OSALLISTUA TUOLISSA ISTUEN?

▸ Tulokas-sarjassa, Duossa, toinen parista voi olla vammaton

VOIKO LUOKITTELEMATON HENKILÖ OSALLISTUA TUOLISSA ISTUEN?

▸ Seurakilpailussa, Tulokas-sarjassa 

▸ ilmoitettava kilpailukutsussa 

▸ ei sarjanousupisteitä



TULEVIA TAPAHTUMIA

▸ SM ja Suomi Open 2022: 5.3. 

▸ Kuopio Tanssii ja Kelloo 2022: 17.-19.6. 

▸ MegaDance 2023: 10.-12.3. 

▸ SM ja Suomi Open 

▸ leiri 

▸ koulutusta


