
NÄYTÖSKILPAILUN KUTSU      
 
 
Järjestävä seura Rock’n’Roll Dance Club Comets ry 
 
Kilpailun nimi Näytöskilpailuna kilpaillaan rock’n’roll soolo ja rock’n’roll duo. 
 
Aika   Lauantai 5.5.2018 klo 12.00 alkaen. 
 
Paikka   Savoy-teatteri, Kasarmikatu 46-48, 00130 Helsinki. 
 
Kilpailunjohtaja  Niklas Hagel 
 
Toimihenkilöt Tuomarit, musiikintarkkailija, tuloslaskenta sekä mahdollinen observeri 

ilmoitetaan myöhemmin.  
 
Musiikki  Musiikki soitetaan tietokoneelta. Karsinnoissa soitetaan 

sääntöjenmukaisesti kilpailujärjestäjän valitsemaa musiikkia. Finaalin 
mahdollinen oma musiikki on toimitettava viimeistään ke 2.5.2018 
sähköpostitse hanna.vammeljoki@comets.fi oikealla nopeudella ja 
kestolla. Kilpailijat itse vastaavat siitä, että musiikki on sääntöjen 
mukaista.	

 
Kilpailuluokat Rock’n’roll soolo:  

Juniorit 
Yleinen 
 
Rock’n’roll duo:  
Juniorit 
Yleinen 

 
Lisenssit Näytöslajit eivät edellytä voimassa olevaa lisenssiä. Järjestäjä ei ole 

ottanut vakuutusta lisenssittömiä kilpailijoita varten. Ota mukaan oma 
vakuutustodistus.  

 
Ilmoittautumiset  Sähköpostitse osoitteeseen hanna.vammeljoki@comets.fi viimeistään 

lauantaina 21.4.2018.  
 
Huoltaja Seurakohtaiset ohjeet huoltajan ilmoittamiseen on kerrottu SM-

kilpailukutsussa. 
 
Peruutukset  Peruutukset on tehtävä viimeistään 28.4.2018 

ilmoittautumissähköpostiosoitteeseen. Tämän jälkeen ilman 
lääkärintodistusta tehdystä peruutuksesta veloitamme parin 
ilmoittaneelta seuralta 50€/pari. 
 



Osallistumismaksu  SM-kilpailupäivän kaikkien lajien ja luokkien osallistumismaksujen 
maksuohjeet löytyvät SM-kilpailukutsusta. 
 

Pääsyliput  Tiedot pääsylippujen ennakkomyynnistä ja hinnoista ovat luettavissa 
SM-kilpailukutsussa. 

 
Tulokset Tulokset julkaistaan kisojen jälkeen seuran nettisivuilla osoitteessa 

www.comets.fi 
  

Lisätietoja  Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
 

Kisapaikalle pääsee lämmittelemään 1 tunti 30 min ennen kilpailun 
alkua. Kilpailijoiden ja yleisön sisäänpääsy siis vasta klo 10:30 alkaen! 

   
Aikataulut ja muut täydentävät tiedot julkaistaan Cometsin nettisivuilla: 
www.comets.fi/osallistu-kilpailuihin/sm-kilpailut-2018/ 

 
Noin 20 min ennen kilpailun alkua lämmittelytilassa pidetään 
kilpailijainfo, johon kaikkien kilpailijoiden ja huoltajien on osallistuttava 
kisan sujuvuuden takaamiseksi. 
 
Palauttamatta jääneestä kisanumerosta perimme maksua edustusseuralta 
40€ . 

 
Lisätietoja: hanna.vammeljoki@comets.fi, p. 040 565 1255 

 
   

TERVETULOA HELSINKIIN KILPAILEMAAN! 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ROCK’N’ROLL	SOOLO	JA	DUO	-SÄÄNNÖT		
		

Kilpailun	kulku		

Kussakin	 karsinnassa	 saa	 karsia	 enintään	 puolet	 osallistujista.	 Poikkeuksellisesti	 voidaan	 karsia	 puolet	
osallistujista	 +1,	 mikäli	 muuten	 jouduttaisiin	 tanssittamaan	 ylimääräinen	 karsintakierros	 (12,	 24,	
48…tilanteissa).	 Finaaliin	 ei	 tulisi	 osallistua	 enemmän	 kuin	 kuusi	 osallistujaa.	 Mikäli	 kilpailuun	 on	
ilmoittautunut	vain	seitsemän	(7)	osallistujaa,	voidaan	se	käydä	suoraan	loppukilpailuna	näiden	osallistujien	
kesken.	Mikäli	 finaaliin	 tulisi	 tasapisteiden	vuoksi	 seitsemän	 (7)	osallistujaa,	 käydään	 loppukilpailu	näiden	
kesken.	Mikäli	loppukilpailuun	tulisi	tasatilanteen	vuoksi	kahdeksan	(8)	tai	useampia	osallistujia	järjestetään	
uusinta	tasapisteissä	olevien	kesken.		
		
Osallistujien	 jatkoon	 pääsy	 määräytyy	 tuomareiden	 antamien	 pisteiden	 perusteella.	 Jokaisen	 tuomarin	
pisteet	 lasketaan	 kahteen	 kertaan,	 kuten	 tuomareita	 olisi	 ollut	 kaksinkertainen	 määrä.	 Suurin	 ja	 pienin	
pisteluku	poistetaan	ja	jäljelle	jääneistä	pisteistä	lasketaan	keskiarvo.	Finaaliin	pääsee	kuusi	eniten	pisteitä	
saanutta	osallistujaa.		
		
Finaalissa	 tuomarit	 pisteyttävät	 kilpailijat	 ja	 kilpailijoiden	 sijoitus	määräytyy	 pisteiden	perusteella	 samalla	
tavalla	kuin	karsinnassa.	Eniten	pisteitä	saanut	kilpailija	sijoittuu	ensimmäiseksi,	toiseksi	eniten	toiseksi,	jne.			
		

Ikäsarjat,	musiikin	nopeus,	tanssin	kesto	ja	vaaditut	kuviomäärät		

Ikäsarja		 Ikä		 Kokoonpano		 Tanssin	
kesto		

Musiikin	
nopeus		

Perusaskel	
määrä		

Akrobatiakuviot		

Soolo	
juniorit		

max.	14		 1	henkilö		 0,45	s	-		
1	min		

Karsinta:	46	
Finaali:	Vapaa		

4,	joista	1	
sivuttain	
tuomareihin		

Kielletty		

Soolo	
yleinen		

min.	12		 1	henkilö		 1	min	-		
1	min	15	s		

Karsinta:	46-
47	Finaali:	
Vapaa		

4,	joista	1	
sivuttain	
tuomareihin		

Kielletty		

Duo		
juniorit		

max.	14		 2	henkilöä		 0,45	s	-		
1	min		

Karsinta:	 46	
Finaali:	Vapaa		

4,	joista	1	
sivuttain	
tuomareihin		

Kielletty		

Duo	
yleinen		

min.	12		 2	henkilöä		 1	min	-		
1	min	15	s		

Karsinta:	 46-
47	 Finaali:	
Vapaa		

4,	joista	1	
sivuttain	
tuomareihin		

Kielletty		

		

Finaalissa	 musiikkina	 käytetään	 osallistujan	 omaa	 musiikkia.	 Musiikin	 nopeus	 on	 vapaa.	 Karsinnoissa	
soitetaan	kilpailujärjestäjän	valitsemaa	musiikkia	WRRC:n	hyväksymältä	listalta.		

Soolo-duo	 -kilpailun	 kilpailunjohtaja	 voi	 yhdistää	 ikäsarjoja	 tarvittaessa.	 Yhdistetyssä	 ikäsarjassa	 tanssin	
kesto	on	0,45	s	-	1	min	15	s	ja	karsintojen	musiikin	nopeus	on	46.		

		



Pukusäännöt		

Kilpailuasujen	 tulee	olla	 rock’n’rolliin	 soveltuvia.	 Kilpailuasujen	 koristeluun	 ei	 saa	 käyttää	 koristeita,	 jotka	
saattavat	aiheuttaa	kilpailun	aikana	vammoja	tai	loukkaantumisia.		
		

Arviointikriteerit		

• Tanssitekniikka	(Dancing	technique/Art)	0-10	pistettä		
Perusaskeleiden	suoritus,	vartalon	asennot,	käsien	asennot,	tahti/rytmi,	synkronointi	ja	harmonia.		
		
• Tanssikuviot	(Dance	figures	and	dancing	performance)	0-10	pistettä		
Tanssikuvioiden	monimuotoisuus,	vaikeus	ja	vaihtelevaisuus,	selkeys	ja	suoritus,	synkronointi	ja	harmonia.		
		
• Koreografia	ja	esiintyminen	(Choreography,	entire	presentation)	0-10	pistettä		
Idea,	 musiikintulkinta,	 teeman	 tulkinta,	 esiintymisasut,	 linjat,	 sisääntulo	 ja	 poistuminen,	 synkronointi	 ja	
harmonia.		
		

Sääntörikkeet		

• Vaadittujen	perusaskeleiden	puuttuminen	-10	pistettä		
• Akrobatiakuviot	-10	pistettä		
• Liian	lyhyt	tai	liian	pitkä	ohjelma	-10	pistettä		

		

Päätuomari	tarkkailee	sääntöjen	noudattamista	ja	vähentää	pisteitä	tarvittaessa.		

		

Kilpailun	tuomaristo	ja	tuloslaskenta		

Kilpailun	 tuomaristo	 muodostuu	 3-5	 myöhemmin	 ilmoitettavasta	 erillistuomarista.	 Yksi	 tuomari	 toimii	
päätuomarina	 ja	 tarkkailee	 sääntöjen	 noudattamista	 kuviorajoitusten	 osalta.	 Lisäksi	 musiikintarkkailija	
tarkkailee	 tanssin	 kestoa	 ja	 muusikin	 nopeutta	 sekä	 ilmoittaa	 mahdollisista	 rikkeistä	 välittömästi	 erän	
päätyttyä	 kilpailun	 tulostenlaskijalle,	 joka	 vähentää	 pisteet	 tuloslaskennan	 yhteydessä.	 Sääntörikkeitä	 voi	
tarkkailla	myös	erikseen	nimetty	observeri.	

		

Tuloslaskenta	suoritetaan	Excel-taulukolla,	johon	tuomarien	antamat	pisteet	syötetään.			

		

Kilpailunjohtaja	valvoo,	että	kilpailu	etenee	hyvän	urheiluetiikan	mukaan.			

		


