Tanssikatselmuksen

SÄÄNNÖT
1. Lajit ja ikäsarjat
Kilpailussa järjestettävät sarjat

RYHMÄTANSSI






alle 9 -vuotiaat
9 - 12 -vuotiaat
12 – 15 -vuotiaat
15 – 18 -vuotiaat
yli 18 -vuotiaat

RYHMÄSHOW






alle 9 -vuotiaat
9 - 12 -vuotiaat
12 – 15 -vuotiaat
15 – 18 -vuotiaat
yli 18 -vuotiaat

DUOT/TRIOT






TANSSILLINEN
VOIMISTELU

alle 9 -vuotiaat
9 - 12 -vuotiaat
12 – 15 -vuotiaat
15 – 18 -vuotiaat
yli 18 -vuotiaat

 12 – 15v.
 16 – 18v
 yli 18v.

Tanssitapahtumassa enintään 1/3 joukkueen jäsenistä saa olla ikäryhmäänsä nuorempia tai vanhempia.
Ryhmässä tulee olla vähintään neljä esiintyjää. Kaikkiin sarjoihin voivat osallistua tytöt ja pojat, naiset ja
miehet.

Osallistujia ei vakuuteta järjestäjän toimesta.

1.1. Ryhmätanssi
Ryhmätanssi on liikunnallinen sommitelma. Sen ei tarvitse perustua mihinkään erityiseen
tanssitekniikkaan. Ohjelmassa tulee näkyä tanssiliikunnan, musiikin ja ilmaisun yhdistely.
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1.2. Ryhmäshow
Sarja on tarkoitettu ryhmille, jotka harrastavat showtanssia. Showtanssissa voidaan
esittää mitä tahansa tanssin lajia tai niiden yhdistelmiä omalla persoonallisella tavalla mm.
etniset tanssit ja discotanssi kuuluvat tähän sarjaan.

1.3. DuoShow
Duon/Trion tulee tanssi yhdessä, ei pelkästään yksitellen tai vuorotellen.

1.4. Tanssillinen voimistelu
Tanssillisen voimistelun sarjoihin voi osallistua ohjelmalla, joka perustuu tanssillisen
voimistelun tekniikkaan.
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2. Ohjelma
Ohjelman kestot;
 Ryhmät alle 9v. 1:30 – 3:00 min
 Ryhmät yli 9v. 2:00 – 4:00 min
 Duot/Triot 1:45 – 2:15min
Saman ohjelman voi tapahtumassa esittää vain kerran. Ohjelmalla tulee olla nimi. Jokaisesta
ohjelmasta veloitetaan osallistumismaksu. Ryhmä voi osallistua tapahtumaan vain yhdellä
ohjelmalla/sarja.
Ohjelman musiikki on vapaavalintainen. Ohjelman musiikki tulee lähettää ilmoittautumisen
yhteydessä mp3- muodossa osoitteeseen voimistelu@turunweikot.fi. Viestissä tulee lukea
seura, ryhmä, ohjelman nimi, ikäsarja sekä tiedot sisääntulosta ja poistumisesta. Lisäksi musiikki
tulee olla tallennettu cd-levylle, jossa ei ole muita kappaleita. Cd-levy tulee ottaa mukaan
tapahtumaan.
Ryhmällä on yksi suoritus. Ryhmän suoritusjärjestys määräytyy arvonnan
perusteella. Suoritusjärjestyksen arpovat tapahtuman järjestäjät.

3. ASU
Esiintymisasu on vapaavalintainen. Lavasteina, välineinä ja rekvisiittana saa käyttää kaikkea,
minkä ryhmä voi tuoda lavalle sisääntulon aikana ja viedä mennessään poistuessaan lavalta.
Rekvisiitta, lavastus, hiusvärit tai body paint eivät saa liata esiintymisaluetta eikä
esiintymisasusta saa irrota lavalle mitään.

4. Kilpailualue
Esiintyminen tapahtuu rajatulla alueella.

5. Palkinnot ja kunniamaininnat
Kunniamaininnat jaetaan tapahtuman päätteeksi. Kunniamainintoja jaetaan kolmelle
mieleenpainuvimmalle ohjelmalle. Kunkin ikäsarjan kolme parasta ohjelmaa palkitaan.
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6. Arviointi
Ohjelma arvioidaan 0,5 pisteen tarkkuudella seuraavasti:
IDEA ( max 12 pistettä)
Idea näkyy tanssin nimessä, liikekielessä, puvuissa ja musiikissa. Idea
välittyy yhtenäisenä suorituksena ja eläytymisenä ja se kantaa ohjelman
loppuun asti.
KOREOGRAFIA (max 8 pistettä)
Monipuolinen koreografia, jonka kehittelyssä on käytetty tanssillisia
elementtejä ja joka sisältää mahdollisen tarinan ja kohokohtia.
LIIKEKIELI (max 8 pistettä)
Liikekieli on idean mukaista, monipuolista, omaperäistä ja ikäryhmälle
sopivaa.
MUSIIKKI (max 8 pistettä)
Musiikki on vapaavalintainen, ideaa tukeva ja ryhmälle sopiva. Musiikin
rakenne ja liikkeen yhdistäminen musiikkiin on onnistunut. Musiikkikooste on
laadultaan hyvä.
SUORITUS (max 18 pistettä)
Suorituksen vaikeustaso on sopiva ryhmälle; varmuus, sujuvuus, yhtenäisyys
ja yhdenaikaisuus. Valituissa liikkeissä näkyy ilmaisullisuus ja eläytyminen.

PISTEVÄHENNYKSET:
• Terveydelle haitalliset liikkeet ja nostot - vähennys 3 pistettä /liike

Tuomariston tekemät vähennykset:
• Ajan ylitys - vähennys 1 piste / jokainen alkava 10 sekuntia
• Vajaa ryhmä - vähennys 1 piste
• Joukkue- tai rytmisen voimistelun ja muiden voimistelulajien (kilpa-aerobic,
telinevoimistelu, trampoliinivoimistelu) ohjelmalla kilpaileminen - vähennys 5 pistettä

Turun Weikot Voimistelu ja Tanssi
www.turunweikot.fi/voimistelu

