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SÄÄNNÖT
Tanssin kilpailusarjat
1. Voimisteluliiton Voimistelun ja tanssin Lumo-tapahtumissa järjestetään tanssin
kilpailusarjat. Valtakunnallinen Lumo-finaali järjestetään kerran vuodessa. Lisäksi
järjestetään alueellisia Lumo-tapahtumia, semikilpailuja. Seura/ryhmä voi osallistua
minkä tahansa alueen tapahtumaan millä tahansa tanssityylillä.
2. Tanssin kilpailusarjoihin voi osallistua Voimisteluliiton jäsenseurojen ryhmät.
Ryhmän jäsenten ei tarvitse olla samasta seurasta.
3. Osallistumisoikeus valtakunnalliseen Lumo-tapahtumaan on vain niillä ryhmillä,
jotka ovat osallistuneet edellisen syksyn tai kevään Lumo-aluetapahtumiin.
Ohjelman ei tarvitse olla sama aluetapahtumassa ja valtakunnallisessa
tapahtumassa.
4. Ilmoittautuminen kilpailuun tehdään ilmoittautumisohjeiden mukaan määräaikaan
mennessä.
5. Jälki-ilmoittautumisten ja peruutusten osalta noudatetaan Voimisteluliiton yleisiä
kilpailuiden järjestämisohjeita.
6. Jokaisella osallistujalla tulee olla vähintään Voimisteluliiton harrastelisenssi. Ilman
voimassa olevaa lisenssiä kilpailuun ei voi osallistua. Osallistujia ei ole vakuutettu
järjestäjän toimesta.
7. Kilpailun sarjat ovat:
juniorit 12-15 -vuotiaat
nuoret 16-19 -vuotiaat
aikuiset yli 20 -vuotiaat
seniorit yli 30 -vuotiaat
Tanssin kilpailusarjoissa kilpailuhetkellä 1/3 ryhmän jäsenistä saa ylittää tai alittaa
ikäsuositukset. Epäselvissä tilanteissa ryhmä osallistuu siihen sarjaan, jossa on
määrällisesti eniten osallistujia, tasatilanteissa vanhempaan ikäluokkaan. Sarja
toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita ryhmiä on vähintään neljä.

28.9.2016

2/3

8. Ryhmässä tulee olla vähintään kolme jäsentä. Ryhmän ei tarvitse olla
samanaikaisesti lavalla, vaan sen koko voi vaihdella esityksen aikana.
9. Ryhmällä voi olla vain yksi ohjelma/sarja. Yksi henkilö voi esiintyä vain yhdessä
ohjelmassa/sarja.
10. Ohjelmalla tulee olla nimi.
11. Ohjelman suosituskesto on enintään 3 minuuttia. Ohjelman musiikki on
vapaavalintainen. Musiikki toimitetaan järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Järjestävä
seura tarkistaa musiikin keston etukäteen.
12. Järjestävän seuran tulee ilmoittaa etukäteen esiintymisalueen materiaali ja koko.
Suositus on 14 x 14 m alue, jossa alustana on parketti tai tanssimatto.
Rajanylityksiä ei huomioida.
13. Esiintymisasu on vapaavalintainen. Pukeutuminen tulee olla ikätasolle sopivaa.
Lavasteina, välineinä ja telineinä saa käyttää kaikkea minkä ryhmä voi tuoda
tullessaan ohjelman sisääntulon aikana ja viedä mennessään poistumisen aikana.
Rekvisiitasta, hiusväreistä ym. ei saa jäädä jälkiä esiintymisalueelle. Ryhmä on
korvausvelvollinen aiheuttamastaan mahdollisesta vahingosta.
14. Kilpailun järjestävän seuran tulee tarjota ryhmille mahdollisuus harjoituksiin.
Tuomarit voivat seurata kilpailun harjoitukset.
15. Harjoituksen ja kilpailun välissä pidetään tuomaripalaveri.
16. Arvioitavat osa-alueet ovat:
1. Suoritus
2. Koreografia
3. Ilmaisu
Jokaisessa sarjassa on kolme tuomaria. Jokainen tuomari arvioi kaikkia kolmea
osa-aluetta. Tuomari ei voi arvioida sarjaa, jossa itse kilpailee tanssijana,
koreografina tai valmentajana.
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17. Jokainen tuomari antaa pisteitä 1-10 jokaisesta kolmesta osa-alueesta. Kunkin osaalueen pisteet lasketaan yhteen, jolloin muodostuvat kokonaispisteet (max 30).
Saman ikäsarjan tuomareiden pisteet lasketaan yhteen. Nämä kokonaispisteet
(max 90) määräävät ryhmän sijoituksen. Käytössä on myös puolikkaat pisteet.
18. Numeroarviointi (pääsääntöisesti arvioidaan koko ryhmää):
1-2 pistettä
3-4 pistettä
5-6 pistettä
7-8 pistettä
9-10 pistettä

välttävä
tyydyttävä
hyvä
kiitettävä
erinomainen

19. Sanallinen palaute kirjoitetaan lomakkeen laatikkoon rakentavasti, kannustavasti ja
ohjaavasti. Tuomari allekirjoittaa tuomarilomakkeen.
20. Tuomarineuvottelu on mahdollista pitää kilpailun aikana. Neuvottelua suositellaan,
jos tuomareiden arvioinneissa on eroa yli 3 pistettä. Kilpailun päätyttyä jokaisen
sarjan 1 tuomari vahvistaa lopulliset tulokset. Tulokset julkistetaan ja
arviointilomakkeet luovutetaan ryhmille sarjan päättymisen jälkeen.
21. Sijoitukset 1.-3. palkitaan mitalein (kulta, hopea, pronssi). Kaksi joukkuetta voi
sijoittua samalle pistemäärälle, jolloin sija jaetaan.

