
TIEDOTE TANSSIURHEILUSEUROILLE YM. YHTEISÖILLE!  

 

Uusi kilpailusarja lattaritansseja harrastaville!  

 

FDO:n (Finnish Dance Organization ry) uusi kilpailusarja Latin Style Duo tarjoaa 

tanssinharrastajille nopean ja matalankynnyksen väylän osallistua tanssikilpailuihin ja harrastaa 

tanssia vähän tavoitteellisemmin. Laji pohjaa tanssiurheilun vakioituihin latinalais-

amerikkalaistansseihin ja Suomessa kilpaillaan aluksi niistä kahdessa: sambassa ja cha-chassa. 

Latin Style Duossa tanssijat tanssivat yhdessä samoja liikkeitä mahdollisimman yhtäaikaisesti ja 

yhdenmukaisesti synkronissa. Tanssijat saavat vaihtaa paikkaa suhteessa toisiinsa ja tanssia myös 

peilinä ja/tai varjona.  Kuviorajoituksia ei toistaiseksi ole, mutta koreografiaa tehdessä suositellaan 

huomioimaan duon tanssitekninen taitotaso.   

Latin Style Duo tarjoaa erityisesti aloittelevimmille tanssijoille hyvän formaatin panostaa 

perustekniikan opetteluun ja liikkeiden/liikeratojen kokonaisvaltaiseen hiontaan. Samalla se opettaa 

myös tanssimaan parin kanssa, vaikka varsinaisia tanssiotteita ja -asentoja ei käytetä. Tämän 

tyyppinen koreografia ei vaadi myöskään välttämättä ajallisesti aivan mahdotonta panosta vaan on 

tarvittaessa kohtuullisen nopeasti harjoiteltavissa. Tosin viimeistelty ja hyvin yhteen hiottu esitys 

vaatii ahkeraa harjoittelua!  

Kilpailu on muodoltaan tanssiurheilukilpailun tyylinen, sillä duot tanssivat yhtä aikaa järjestäjän 

valitsemaan musiikkiin. Arviointijärjestelmänä on karsintavaiheessa raksit ja finaalissa duot 

sijoitetaan paremmuusjärjestykseen – täysin siis tanssiurheilukilpailujen mukaisesti toimitaan.  

Kilpailunkulku eri kierroksilla toteutuu samankaltaisesti kuin vastaavat duo-sarjat FDO:n 

kilpailuissa disco dancessä ja hip-hopissa. Kilpailu on nopea, arviolta semifinaali ja finaali yhdessä 

tanssilajissa vie aikaa n. 15 min. Tarkemmat säännöt ja lajiesittely löytyvät www.fdo.fi sivulta 

piakkoin kun kilpailusäännöt päivitetään.   

Arvioinnissa otetaan huomioon esityksen kokonaisvaikutelma ja koreografia. Niiden lisäksi 

arviointiin vaikuttavat lajiteknisen osaamisen taso sekä erityisesti selkeä perusrytmiikan hallinta.  

Tanssijoiden keskinäinen kemia ja tarkasti yhteen hiottu tekeminen on tärkeä arviointiperuste sekä 

sen myötä myös tanssijoiden ilmaisu ja esiintyminen.     

Laji on erittäin suosittu mm. naapurimaassamme Ruotsissa. Kansainvälisesti lajin kilpailuja on ollut 

WADF:n (World Artistic Dance Federation) hallinnoimissa kilpailuissa nimikkeellä Artistic 

Ballroom. Nyt myös IDO (International Dance Organization) aloittaa Latin Style Duo -kilpailut. 

Ensimmäinen koeponnistus on Genovassa 15.-17.11. järjestettävä IDO World Latin Style 

Championships. Kotimaassa tätä kilpailusarjaa testataan Telemark Teamin seurakilpailuissa 

sunnuntaina 10.11. ja Tanssikeskus Citydancen CityDanceCupissa 30.11. Molemmat kisat siis 

Oulussa. Latin Show Duo on mukana myös ensi kevään Latino Show IKM&SM2020 -kilpailuissa 

Jyväskylässä 18.-19.4.. Siellä tanssitaan sekä cha-cha että samba juniorit 1&2 sekä aikuiset 1 

ikäsarjoissa.   

Mikäli tanssiurheiluseurat haluavat kilpailusarjan mukaan omaan tapahtumaansa, siitä voi tehdä 

vapaamuotoisen hakemuksen FDO:lle (sähköposti office@fdo.fi sekä 

latinoshowjaosto.fdo@gmail.com ) Tuomariston osalta suosittelen käytettäväksi STUL:n ja FDO:n 

yhteisen tuomarikoulutuksen ja tuomaripäivityksen käyneitä. Kilpailusarjaan osallistuvien tulee 

http://www.fdo.fi/
mailto:office@fdo.fi
mailto:latinoshowjaosto.fdo@gmail.com


maksaa FDO:n kilpailulupamaksu 20,- (voimassa kalenterivuoden) ja lisäksi luonnollisesti 

järjestäjän asettama osallistumismaksu.  

Tämä uusi kilpailusarja soveltuu erityisesti tanssiurheiluseurojen ja tanssiurheiluun erikoistuneiden 

tanssistudioiden/-koulujen parittomille tanssijoille; samoin laji sopii kaikille tanssikoulujen 

oppilaille, jotka käyvät esim. Latino Show- tai Bailatino-tunneilla. Latin Style Duo -kilpailusarja 

tarjoaa lattaritanssien harrastajalle mahdollisuuden tavoitteelliseen harjoitteluun ja 

esiintymiskokemuksen sekä kilpailurutiinin hankkimiseen. Toki laji antaa myös matalankynnyksen 

mahdollisuuden niille tanssinharrastajille, jotka kaipaavat kilpailemisen mukanaan tuomaa 

jännitystä!  

 

FDO:n Latino Show jaoston puolesta  

Merja Satulehto   

 

 


