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Kilpailusäännöt 2022 on julkaistu nettisivullamme:
https://fdo.fi/kilpailut/
Jokaisen kilpailijan ja koreografin vastuulla on tutustua näihin huolella.
Tässä oleellisimmat päivitykset, lue kaikki säännöt ja kaikki päivitykset nettisivultamme!
Disco slow:
Akrobatia ja ilma-akrobatia ovat kiellettyjä alkukarsinnassa ja semifinaalissa. Finaalissa tanssijan tanssiessa
yksin akrobatia on sallittu, mutta akrobatialiikkeet, joissa kädet eivät kosketa liikkeen missään vaiheessa
lattiaa, ovat kiellettyjä. Kiellettyjä liikkeitä ovat esimerkiksi perhonen ja erilaiset voltit. Sallittuja liikkeitä
ovat esimerkiksi puolivoltit ja siltakaadot. Finaalissa akrobatia ei saa liikaa hallita koreografiaa, vaan
temppujen ja tanssin tulee muodostaa tasapainoinen kokonaisuus.
Rising Star:
Rising star -luokka on tarkoitettu vähemmän kokemusta omaaville tanssijoille, jotka harrastavat tanssia
omassa ikäluokassaan alkeis-/keskitasolla ja joilla ei ole aikaisempaa kilpailumenestystä. Kilpailumenestys
arvioidaan edellisten kilpailuvuosien perusteella. Rising star ei ole tarkoitettu edistyneille tanssijoille, vaan
se tarjoaa kisakokemusta matalan kynnyksen kilpailuna. Edistyneemmän tason tanssijat voivat siis suoraan
osallistua IKM&SM -sarjaan ilman aiempaa kisakokemusta.
Reilu peli:
Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta, joka on määritelty suomalaisen urheilun ja
liikunnan kattojärjestön julkaisussa Reilu peli –Suomalaisen liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet.
Periaatteet kokonaisuudessaan löytyvät Suomen Urheilun Eettinen Keskus SUEK ry:n Internet-sivuilta
https://suek.fi/wp-content/uploads/2020/06/Reilusti-paras_2020.pdf
Antidoping:
Rikkomuksista ja seurauksista tarkemmin SUEK ry:n antidopingsäännöistä. Kurinpitovalta on SUEK ry:llä.
Liiton alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvat tanssijat ja tanssijoiden tukihenkilöt ovat velvollisia
tutustumaan voimassa oleviin antidopingsäännöstöihin
Jokaisen kilpailijan ja kilpailuihin osallistuvan henkilön tulee tutustua myös Teatteri- ja media-alan
työntekijöiden liiton häirintätutkimuksen pääkohtiin, joista löydät oman liitteen FDO:n Internet-sivuilta,
https://www.fdo.fi/kilpailut.
Vaatetus:
Kilpailuasua on syytä sovittaa etukäteen myös tanssiessa.
Myöhäiset ilmoittautumiset:
Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan sen jälkeen, kun kilpailunumerot on arvottu.
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Teosilmoittautumiseen ei voi tehdä muutoksia enää sen jälkeen, kun teosnimien ja musiikin lataamisen
määräaika on mennyt eli noin kaksi viikkoa ennen kilpailua. Tähän on poikkeuksena ryhmien
osallistujamuutokset esimerkiksi sairastapauksissa. Ilmoittautumisen peruutustapauksessa kilpailun
osallistumismaksu voidaan palauttaa ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen vain henkilökohtaista
lääkärintodistusta tai riittävää näyttöä vastaan.
Kilpailun kulku
Tiedot karsiutuneista ja seuraavalle kierrokselle päässeistä luetaan ääneen kilpailupaikalla ja julkistetaan
FDO:n Instagramissa. Enää ei siis kilpailupaikoille tule erillisiä tulosseiniä.
Edustuspaikat
IDO:n kilpailuihin ilmoittaudutaan FDO:n kautta. Tarkemmat ohjeet löytyvät FDO:n Internet-sivuilta. FDO:n
toimistosihteeri ilmoittaa arvokilpailukohtaisesti viimeisen päivämäärän teosilmoille, kokoonpanoille ja
muutoksille ja tuohon määräpäivään mennessä pitää lunastaa sekä automaattiset edustuspaikat että
asettua jonoon. Tuon eräpäivän jälkeen teosilmoittautumiseen tehtävistä muutoksista, peruutuksista ja
lisäyksistä veloitetaan kotimaan arvokilpailujen mukaiset myöhästymismaksut. FDO:n arvokilpailuissa
tanssitaan Performing Arts -nimikkeen alla. Kansainvälisesti on erikseen show-, jazz- ja nykytanssin EM- ja
MM-kilpailut. Kansainväliseen kilpailuun jaetaan edustuspaikat IKM&SM-kilpailuun ilmoitettujen lajien
mukaan. Esimerkiksi showtanssin MM-kilpailuun jaetaan edustuspaikat ensin IKM&SM-kilpailun
showteosten kesken. Jazz- ja nykytanssi teokset voivat tiedustella mahdollisia vapaita edustuspaikkoja
kyseiseen kilpailuun.
Tervetuloa 2022 vuoden kilpailuihin!
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