
FDO:n Latino show jaosto tiedottaa 9.9.2020: 

Latino Show IKM & SM 2020- kilpailujen videointiohjeistus sekä 

koronatilanteesta johtuvat poikkeusjärjestelyt pähkinänkuoressa 
 

Vallitseva koronatilanne on pyritty huomioimaan usealla eri tavalla kaikkien FDO:n syksyn 2020 

IKM- ja SM-kilpailujen järjestelyissä, jotta osallistuminen tapahtumaan olisi mahdollisimman 

turvallista. Näistä poikkeusjärjestelyistä on tiedotettu laajemmin elokuussa julkaistuissa ”Ohjeet 

tanssikilpailujen järjestämiseen”- ja ”Ohjeet kilpailijoille, koreografeille ja tukijoukoille”- 

infopaketeissa, jotka löytyvät FDO:n kotisivujen ”Ajankohtaista”- väliotsikon kautta. Pyytäisimme 

jokaista kilpailijaa, valmentajaa, huoltajaa sekä paikan päälle saapuvaa kannustajaa lukemaan 

jälkimmäisen ohjeistuksen tarkasti läpi ennen 26.9. tanssittavia Latino Show IKM & SM 2020 

kilpailuja.  

Kuten ”Ohjeet kilpailijoille, koreografeille ja tukijoukoille”- infossa on mainittu, on erilaisia 

poikkeusjärjestelyitä tehty myös kilpailukohtaisesti, mm. tiettyjen kilpailusarjojen 

käytännönjärjestelyihin sekä videolla osallistumiseen liittyen. Ohessa tarkempaa tietoa Latino 

Show IKM- ja SM 2020 -kilpailujen osalta eri kilpailusarjojen poikkeusjärjestelyistä sekä  teosten 

videoinnista.   

 

Videointiohjeistus: 

Mitä kuvataan? 

• Pienryhmä ja muodostelma voidaan kuvata ennakkoon videolle mikäli ryhmä haluaa  
• Video-osallistumista harkittaessa suosittelemme koreografeja huomioimaan, että live-esitys toimii 

aina tehokkaammin kuin video. Videossa ilmaisu ja tekniikka eivät pääse oikeuksiinsa, joten 
komposition osuus arvioinnissa saattaa korostua.  

• Tuomarit osaavat huomioida arvioinneissaan, jos teoksesta puuttuu monta tanssijaa, eikä siitä 
rankaista arvioinnissa.  Ammattilainen osaa silti nähdä tavoitellun kokonaisuuden. Kannustamme 
siis ehdottomasti tanssimaan vajaallakin kokoonpanolla livenä. 

 

 

Miten kuvataan? 

- Teokset tulisi kuvata yhdellä otolla ja mieluiten suoraan edestäpäin sekä kamera 

mahdollisimman paikallaan. Suositus on, että muodostelmat kuvataan mahdollisuuksien 

mukaan hieman ylhäältä. 

- Videoita ei saa editoida, muuten kuin musiikin osalta. 

- Yhdestä teoksesta tulee lähettää linkki ainoastaan yhteen videoon. 

 

Musiikki 

- Musiikin saa editoida videon päälle, oli kyse sitten omasta musiikista tai järjestäjän 

musiikista. 



Milloin ja miten videolinkki tulee lähettää? 

- Videot tulee ladata Dropboxiin ja videon linkki lähettää FDO:n toimiston sähköpostiin 

viimeistään perjantaihin 25.9. klo 13 mennessä 

- Toimi näin: 

▪ 1. Tallenna video nimellä: kilpailusarja_esityksennimi.tallenusmuoto (esim. 

latinoshowmuodostelmajun&aikuiset1_Tanssiitähtienkanssa.mp4), voit muuttaa 

nimen myös myöhemmässä vaiheessa Dropboxissa. 

▪ 2. Kirjaudu Dropboxiin (www.dropbox.com) omilla tunnuksillasi. Jos sinulla ei ole 

aiempaa tiliä, niin rekisteröidy ensin. 

▪ 3. Siirrä tiedostosi Dropbox- laatikkoosi raahaamalla tai ”Uploads files”- 

toiminnolla. Lataus voi kestää jonkin aikaa, joten odota rauhassa. Huomaat kyllä, 

kun lataus on suoritettu. 

▪ 4. Klikkaa täysin latautuneen videotiedoston kohdalla ”Share” – ”Share with 

Dropbox” – Avautuvan ikkunan alareunasta klikkaa ”Create link” (joltain sivulta 

suoraan ”Share” – Avautuvan ikkunan alareunasta klikkaa ”Create link”) 

▪ 5. Liitä linkki sähköpostiviestiisi ja merkkaa sähköpostin otsikkoon: 

▪ ryhmien kohdalla: sarja, johon osallistut, ryhmän nimi ja teoksen nimi 

▪ 6. Lähetä viesti osoitteeseen office@fdo.fi  

 

Missä tilanteissa video tulee tuomarin katsottavaksi? 

- Pienryhmissä video katsotaan, jos pienryhmän kokoonpanosta puuttuu kaksi (2) tai 

useampi tanssija ja ryhmä ei olisi muuten pääsemässä jatkoon, mutta vain jos koreografi 

näin haluaa. Muodostelmissa video katsotaan, jos kokoonpanosta puuttuu tanssijoita neljä 

(4) tai enemmän ja ryhmä ei olisi pääsemässä jatkoon live-esityksensä jälkeen.  

- Näiden sääntöjen pohjalta ryhmä voi halutessaan osallistua kilpailuun myös pelkästään 

videolla, ilman live esiintymistä. Tällöin ryhmän video katsotaan joka kierroksella. 

- Mikäli ryhmästä puuttuu kilpailupäivänä jäseniä ja koreografi/ryhmä haluaa, että teos 
arvioidaan kokonaan tai osittain videon avulla, tulee videon katsomistoive 
vahvistaa erikseen pisteidenlaskijalle viimeistään kyseisen sarjan päätyttyä 

- paikan päällä tai sähköpostitse (skruti.fdo@gmail.com ). Laita viestiin seuraavat tiedot: 

▪ sarja, johon osallistut 

▪ ryhmien kohdalla:  

▪ ryhmän (ja teoksen) nimi 

▪ tieto siitä, osallistuuko ryhmä sarjaan kokonaan videolla vai videon lisäksi 

livenä vajaalla miehityksellä 
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Kilpailusarjoihin liittyvät poikkeusjärjestelyt 

- Aikataulu on rakennettu niin, että yksi kilpailusarja käydään aina mahdollisimman tiiviissä 

aikataulussa alusta loppuun, jotta asunvaihdoksista johtuvaa kulkemista pukuhuoneen ja  

lavan välillä vähennetään ja, jotta kilpailupaikalla ja erityisesti lavan takana olevaa 

ihmismäärää voidaan hieman porrastaa. 

- Latino Show- muodostelmien lavaharjoitukset on uusimmassa aikataulussa sijoitettu 

mahdollisimman lähelle sarjan ensimmäistä kilpailukierrosta, jotta ryhmien ei tarvitse 

saapua paikalle turhan monta tuntia etukäteen. 

- Latin Style duot  

▪ tanssitaan aikataulusta poiketen peräkkäinen siten, että ensin tanssii LS Cha-Cha 

Duot juniorit 1&2. Ensin tanssitaan 1 min pienissä ”heateissä” ja sitten kukin duo 

yksin 1 min. Tämän jälkeen välittömästi LS Cha-cha duo aikuiset 1 vastaavalla 

tavalla. Nämä kaksi ikäryhmää siis tanssivat peräkkäin oman kilpailunsa, ei yhtä 

aikaa lavalla. Yhteiskierroksella tanssijoita kehotetaan huomioimaan turvavälit 

muihin kanssatanssijoihin ja levittäytymään lavalla hyvin.  

Vastaavalla tavalla tanssitaan heti perään Latin Style Samba duot, ensin juniorit 1 & 

2 ja sitten aikuiset 1.  

▪ Kummassakin kilpailusarjassa tanssitaan siis 2 x 1 min vaikka viralliset säännöt on 

nyt muutettu vastaamaan kansainvälisiä sääntöjä siten, että aina tanssitaan 3 

kierrosta. Koronan tähden tanssitaan kuitenkin vain kaksi kierrosta 

minimoidaksemme eri paikkakunnilta tulevien tanssijoiden kohtaamisia.  

▪ Kilpailujärjestys siis alustavalla aikataululla:  

12.45  Latin Style Cha-Cha duo juniorit 1 & 2 

13.00 Latin Style Cha-Cha duo aikuiset 1  

13.10 Latin Style Samba duo juniorit 1 & 2  

13.25  Latin Style Samba duo aikuiset 1  

13.35  Palkintojen jako 

 

HUOMIO! Aikataulua tulee seurata aktiivisesti paikan päällä! Tässä tilanteessa on 

odotettavaa, että osanottajissa tulee viime hetken poisjääntejä. Tästä johtuen 

aikataulu saattaa tiivistyä ja kilpailusarja voi käynnistyä ilmoitettua aikaisemmin.     

  

   


