TUL:n JoyGames tanssikilpailu

Säännöt:
1. Kilpailun nimi
Näillä säännöillä määritellään TUL:n JoyGames tanssikilpailu.
2. Ilmoittautuminen ja osanottomaksut
Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti ilmoittautumislomakkeella mikä löytyy www.tul.fi
Ilmoittautumisajankohta määritellään kilpailukutsussa. Jokainen joukkue ilmoitetaan omalla
lomakkeella siten, että yhdellä lomakkeella on vain 1 joukkue.
Jokaisella seuralla tulee olla vain yksi yhteyshenkilö.
Osanottomaksut maksetaan määräpäivään mennessä kilpailukutsussa ilmoitetulle tilille. Maksettu
osanottomaksu vahvistaa osanotto-oikeuden.
Jälki-ilmoittautuneiden osanottomaksua korotetaan 50%:lla.
2.1. Ilmoittautumisen peruutus
Mikäli osallistuminen peruutetaan ennen ilmoittautumisajan päätyttyä, palautetaan
osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Ilmoittautumisajan päätyttyä, osallistumismaksua ei
palauteta.
3. Lajit
Kaikissa ikäsarjoissa kaikki lajit kilpailevat samassa sarjassa.
Lajit ovat
• ryhmäshow
• ryhmätanssi
• katutanssi
• diskotanssi
Kaikkiin kilpailulajeihin sisältyy jokaiselle lajille tyypilliset elementit.
Ryhmäshow on tanssia jossa yhdistetään liike, asut, musiikki ja ilmaisu tarinalliseksi esitykseksi.
Ryhmätanssi on liikunnallinen sommitelma. Sen ei tarvitse perustua mihinkään erityiseen
tanssitekniikkaan. Ohjelmassa tulee näkyä tanssiliikunnan, musiikin ja ilmaisun yhdistely.
Katutanssissa voidaan sekoittaa eri tyylejä ja muotoja keskenään. Katutansseihin kuul uvat esimerkiksi hip hop, break, popping, house ym.
Diskotanssi on nopeatempoinen ja fyysisesti haastava laji, jossa vaaditaan nopeutta, voimaa ja
notkeutta. Diskotanssityylissä keskeistä on energisyys ja vauhdi kas liike. Diskotanssissa yhdistyvät
liikkeiden yhteensopivuus ja monipuolisuus, rytmiikan ja dynamiikan vaihtelut, tanssitekniikka sekä
monipuolinen tilankäyttö. Kehon energisyys, hallinta ja nopeusvoima ovat tärkeässä asemass a
diskotanssissa.
4. Kilpailusarjat
• 8-10v.
• 10-12v.

•
•
•
•
•
•

12-14v.
14-16v.
16-18v.
yli 18v.
yli 30v.
yli 50v.

Ryhmässä korkeintaan 1/3 saa olla ikäryhmäsäädöksien ulkopuolella.
Syntymävuosi määrittää sarjan ja ryhmä kilpailee siinä sarjassa, jonka ikäryhmän edustajia siinä on
enemmän.
Järjestäjällä on oikeus yhdistää vierekkäiset sarjat, jos sarjoissa on vähän ( = alle 3 ) osallistujaa.
Ryhmän koko on vähintään 4 tanssijaa.
5. Ohjelmien kestot
8-10v. 1:30-3:00
10-12v 1:30-3:00
12-14v. 2:00-4:00
14-16v. 2:00-4:00
16-18v. 2:00-4:00
yli 18v. 2:00-4:00
yli 30v. 2:00-4:00
yli 50v. 2:00-4:00
Aika lasketaan yhden kilpailijan ensimmäisestä liikkeestä viimeisen liikkeen päättymiseen.
6. Ohjelman nimi, musiikki ja esiintymisasu + rekvisiitta
Ohjelmalla tulee olla nimi.
Musiikki on vapaavalintainen ja sen valinnassa on huomioitava musiikin sopivuus, sanoitus ja
sanoma ikäryhmälle. Kilpailujen järjestäjä ilmoittaa kutsussa erikseen, miten musiikit toimitetaan
kisajärjestäjälle.
Kilpailun järjestäjä vastaa äänentoistosta.
Esiintymisasu on osa kilpailusuoritusta ja sen tulee olla asiallinen ja hyvän maun mukainen,
kilpailuesityksen luonteeseen sopiva sekä kilpailijoiden iän huomioiva. Tanssissa mukana oleva
rekvisiitta tai lavastus on osa esitystä, ei vain koriste ja sen on oltava sellaista minkä voi tuoda
mukanaan lavalle ja viedä mukanaan ryhmän poistuessa lavalta. Suorituksessa käytettävä
rekvisiitta, koristeet ja mahdollinen maskeeraus eivät saa liata lattiaa.
Kilpailun järjestäjä huolehtii valaistuksesta ja on kaikille esiintyjille samanlainen.
Kilpailualueen koko tulee olla vähintään 10m x10m. Järjestäjä ilmoittaa kilpailukutsussa koon ja
lattiamateriaalin.
7. Erityissäännöt ja määräykset

Kilpailija saa osallistua kilpailuun vain yhdessä ryhmässä, yhdessä lajissa ja yhdessä ikäsarjassa.
Nostot:
Alle 14-vuotiaiden sarjoissa tanssijoiden nostot muiden tanssijoiden varaan eivät ole suositeltavia
terveydellisistä ja turvallisuussyistä.
8. Arviointi
Kilpailuissa käytetään kolmea arvostelutuomaria. Tuomarien arvioimat osa-alueet ovat
1/3 tekniikka: valitun tanssityylin monipuolinen toteutus ja liikekielen sopivuus valittuun
tekniikkaan, samanaikaisuus, tanssiminen rytmissä, liikkeiden vaikeusaste
1/3 koreografia: valittujen liikkeiden sopivuus musiikkiin, idean näkyminen, e siintymisalueen
monipuolinen käyttö, vaihtelevuus ja omaperäisyys, vaaka- ja pystysuuntainen liikkuminen,
musiikin ja koreografian sopivuus ikätasolle
1/3 esittäminen: yhdenaikainen, varma ja sujuva suoritus, ilmaisun luonnollisuus, ikätasolle
sopivuus, esittämisen ilo ja lavasäteily
Tuomarit arvioivat jokaisen esityksen sijalukupistein ja sijoitukset määräytyvät sijaluvun mukaan.
Jos sijaluvut menevät tasan, paremmin sijoittuu se ryhmä jolla on enemmän korkeampia sijoituksia.
9. Palkinnot ja kirjalliset palautteet
Kilpailussa jaetaan TUL Joy Games mitalit kolmelle parhaiten sijoittuneelle kaikissa kilpailusarjoissa.
Mitaleista 6 on kaiverrettu ja loput ilman kaiverrusta ????
Kaikki kilpailusuoritukset saavat tuomareilta kirjallisen palautteen. Lisäksi tuomarit voivat antaa
kunnia- ja erityismainintoja arvioinnin eri osa-alueilta.
TUL:n nuorisovaliokunta tekee tarvittaessa muutoksia sääntöihin.

