
 

Kilpailusäännöt ja uudet sarjat 2020  

  
 

FDO:N SÄÄNTÖMUUTOKSET JA TARKENNUKSET 2020 

SEKÄ UUDET LAJIT JA SARJAT 

Ohessa isoimpia muutoksia ja tarkennuksia vuoden 2020 kilpailusääntöihin. 

Koreografit ja kilpailijat: teidän tulee kuitenkin lukea koko kilpailusäännöt läpi nettisivultamme 

www.fdo.fi – kilpailut – kilpailusäännöt 2020 ja tutustua niihin huolella. 

YLEISTÄ: 

  

• Soolojen ja duojen osalta ovat voimassa uudet ikäryhmät juniorit 1 ja juniorit 2. HUOM! 

Joissakin sarjoissa ikäryhmät on voitu yhdistää! 

  

• Duoissa parin vanhempi tanssija määrittää ikäryhmän. Tässä tapauksessa parin keskinäinen 

ikäero ei saa ylittää kahta vuotta. 

  

• Akrobatialla tarkoitetaan liikkeitä, joissa keho menee pituussuunnassa akselinsa ympäri. 

Tällaisia liikkeitä ovat esimerkiksi kuperkeikka, kärrynpyörä, puolivoltti, voltti ja siltakaato. 

Olan yli menevä kuperkeikkaa ei lasketa akrobatiaksi, koska siinä ei täysin mennä akselin 

ympäri. Yleisesti sallittuja liikkeitä ovat esimerkiksi spagaatti, erilaiset hypyt ja illuusio. 

Lasten sarjoissa akrobatian käyttö on sallittu tietyin rajoituksin. Kiellettyjä liikkeitä ovat ns. 

ilma-akrobatia liikkeet. Näillä tarkoitetaan liikkeitä, joissa mikään kehon osa ei kosketa 

maata liikkeen aikana. Näitä ovat mm. voltit ja puolivoltit. 

  

• Ilmoittautumisen tekijä on vastuussa tehdyn ilmoittautumisen ja kilpailumusiikin latauksen 

onnistumisen tarkistamisesta. Tekijä voi tarkistaa sisään kirjautuneena omalta 

profiilisivultaan Kilpailut-alasivulta ao. kilpailun kohdalta tekemänsä ilmoittautumisen 

yksityiskohdat ja muokata niitä ilmoittautumisen aukioloaikana. Musiikin voi lisätä tai 

vaihtaa sen määräajan puitteissa. Kilpailijan velvollisuus on varmistaa, että hänestä tehty 

ilmoittautuminen näkyy ilmoittautumisajan auki ollessa sisään kirjautuneena omalta 

jäsensivulta Ilmoittautumishistoria -välilehdeltä. 

  

http://follow.fdo.fi/wf/click?upn=MjMEXGuhE0rEabUuTsTAbA1IQC3vDYJKzLkOghnZpxA-3D_-2FWgCDxAOUSf9iCeWEgER-2B-2FSAMqmybt7WYOfS4pBeyZF1AR67KVymncp3aAAvYDa1Swz70A-2Blogps4vp80MowhO9eejlREMqiBIWq7BAbqkmqJTgSTqLQFIzJAFpNp1d8rG35nS2z8H-2B9QpHde1Hqq7dZOmyJiMYeyPdwIFRTO6lm86oN2mBSAEK-2FGI-2B8wQU4ngBXdBmNora2g9Jw2fRBa7f4djaYeWhZkpVK-2BzeTaDznciwR1Yb1QHTmmbpDgtmCrRh4XzwHyqTw-2FWxUYY42FBGS4hQ1IpJOrO0eqdEud5SdiCVcmaxSvUZpAyRSfaSYclwmyEyR14MmWle-2FKyHNxlb6Eef5w8uLR4dswesC93l1toKplJCsk51Ih-2BfwnTyFLYR9glM1phgYGJ0RSIoeD14IlyCwfG0BUxXye5ozWXtXd-2Bjk5yQBsbRuKrJYZ5f9wZCtVMFs-2F5rRPZHuT0QEOA-3D-3D


• Teosilmoittautumiseen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehtävistä muutoksista 

peritään myöhästymismaksu: 

                      1-3 muutosta 20e 

                      4 tai enemmän 30e 

  

• Kisatunnisteen saavat ainoastaan ennakkoilmoittautumisessa kilpailuun ilmoitetut tanssijat 

sekä erityisryhmien tanssijoiden avustajat ja lisäksi ilmoittautumisen yhteydessä etukäteen 

sähköpostitse toimistoon ilmoitetut varatanssijat. Tanssijoille ja erityisryhmien tanssijoiden 

avustajille järjestetään mahdollisuus seurata kilpailua joko järjestäjän ilmoittamalta 

katsomopaikalta tai takatilassa monitorin tms. kautta. Vain maksettu pääsylippu takaa 

istumapaikan varsinaisesta yleisökatsomosta. 

  

• Kilpailuissa lavaharjoitusaika pyritään järjestämään kaikille muodostelmille ja 

productioneille. Harjoitusajat ja harjoituksen kesto julkaistaan virallisessa 

kilpailuaikataulussa. Muille sarjoille ei järjestetä erikseen lavaharjoitusaikaa, mutta lattia on 

aikatauluun merkityillä tauoilla vapaassa käytössä. 

  

• Esittelykierros ei käännä varsinaisen kilpailukierroksen kilpailujärjestystä. 

DISCO DANCE: 

  

Discossa semifinaalissa karsiutuneiden kesken käydään tällaista tilannetta varten nk. B-finaali, jossa 

karsiutuneet laitetaan arvojärjestykseen. Muissa lajeissa, mikäli kärkikahdeksikon jälkeen 

seuraavalla sijalla on monta tanssijaa samalla sijalla, käytetään tarvittaessa arpaa. Arvonnan 

suorittaa kilpailujaoston puheenjohtaja. 

STREET DANCE: 

• Katutanssi showcase 3-9 tanssijaa 

• 2 vs 2 -sarjassa jokaisella parilla on 2 x 30 s käytössään. Pari valitsee itse, haluaako käyttää 

tämän ajan sooloihin, yhteiseen rutiiniin vai sekä että. 



• 2 vs 2 battle jakautuu kahteen erään eli runiin per pari. Yhden runin pituus on enintään 60 s 

per pari ja runit tanssitaan vuorotellen vastakkain olevien parien välillä. Finaalibattlessa 

runeja on neljä per pari ja jokaisen runin pituus on enintään 60 s. Koko runiin varattua aikaa 

ei ole pakko käyttää, eikä virallista alarajaa ole. 

LATINO SHOW JA CARIBBEAN SHOW: 

HUOM! Kansainvälisiin kilpailuihin lähtevien tulee tarkistaa IDO:n (International Dance 

Organization) säännöt, sillä ne poikkeavat Suomen säännöistä. 

PERFORMING ARTS: 

Performing arts soolo, pienryhmä ja muodostelmasarjoissa on kaksi tasoluokkaa Rising star ja 

IKM&SM. Duoissa on toistaiseksi ainoastaan IKM&SM-luokka. Rising star luokka on tarkoitettu 

aloitteleville kilpailijoille. Aiemmin kilpailuissa menestyneet eivät voi osallistua Rising star 

sarjoihin (katso lisätietoa kohdasta Rising star säännöt). 

PRODUCTION CUP: 

  

3-osainen Production Cup: 

Kilpailija voi osallistua cupissa 1-3 osakilpailuun, mutta cupmestaruus vaatii osallistumisen 

vähintään kahteen osakilpailuun. 

  

Cup mestaruuden voiton ratkaisee tasapistetilanteessa seuraava järjestys: 

1. Osallistumisten määrä 

2. Voitot 

3. Voittojen jälkeen tasapisteissä olevien ryhmien viimeisen yhteisen kilpailun keskinäinen 

järjestys. Tasatilanteessa viimeinen osakilpailu ratkaisee. 

SYNCHRO DANCE: 

Suuntia voi käyttää siten, että tanssija kääntyy omalla paikallaan muuttamatta muodostelmaa tai 

paikkaa muodostelmassa. Viimeisen 20 sekunnin aikana saa loppuhuipennukseksi vaihtaa 

muodostelmia ja paikkoja. 

UUDET LAJIT JA SARJAT: 

All styles pienryhmä aikuiset 2 open 

Performing arts Rising star soolo juniorit 1 tytöt ja pojat 

Performing arts Rising star soolo juniorit 2 tytöt ja pojat 



Performing arts Rising star pienryhmä juniorit 

Performing arts Rising star pienryhmä aikuiset 1 

Performing arts Rising star muodostelma juniorit 

Performing arts Rising star muodostelma aikuiset 1 

Disco dance Rising Star pienryhmä ikärajaton 

Disco slow soolo juniorit 1 & 2 Open 

Disco slow soolo aikuiset 1 open 

Disco dance Rising star soolo juniorit 1 & 2 

Latin Style cha-cha duo juniorit 1 & 2 Open 

Latin Style cha-cha duo aikuiset 1 Open 

Latin Style samba duo juniorit 1 & 2 Open 

Latin Style samba duo aikuiset 1 Open 

                      

Varmista nettisivumme kilpailut-osiosta missä kisoissa nämä uudet ovat mukana. 

  

                      Tervetuloa 2020 kilpailuihin! FDO ry 

 


