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HAKU   KILPARYHMIIN   (boogie   woogie   /   bugg   /   fusku   /   lindy   hop)   

  
Cometsin   kilpailutoiminnan   tavoitteet:   

1. Cometsin   kilpailijoiden   määrä   kasvaa   

2. Cometsin   tanssijat   menestyvät   niin   kotimaisissa   kuin   
kansainvälisissäkin   kilpailuissa.   

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *     

Comets   maksaa   osan   kilparyhmien   valmentajakuluista,   joten   kilpavalmennus   
tulee   järjestää   siten,   että   se   tukee   Cometsin   kilpailutavoitteiden   toteutumista.   
Kilparyhmävalmennusta   pyritään   tarjoamaan   mahdollisimman   monelle   
kisaparille   (tavoite   1).   Jos   paikkoja   ei   kuitenkaan   riitä   kaikille,   
kilparyhmävalmennusta   tarjotaan   ensisijaisesti   kilpailemiseen   sitoutuneille   ja   
kilpailumenestystään   aidosti   parantamaan   pyrkiville   pareille   (tavoite   2).   
Lisäksi   tavoitteen   2   saavuttamista   edistetään   siten,   että   pisimmälle   
kilpaurallaan   edenneet   parit   saavat   valita   ensin   itselleen   sopivammaksi   
kokemansa   kilparyhmän,   silloin   kuin   samasta   lajista   on   tarjolla   eri   
valmentajien   ryhmiä.     

Aloitteleville   kisapareille   on   yleensä   tarjolla   myös   muuta   kovatasoista   
viikkovalmennusta,   jonka   puitteissa   kehittyminen   on   edelleen   mahdollista.   Jos   
kaikki   kisaparit   eivät   mahdu   kilparyhmiin,   selvitetään   muita   keinoja   tukea   näitä   
uusia   pareja   (riittävä   yksilöllinen   palaute   viikkovalmennuksessa,   omat   
kuukausittaiset   tai   kisoja   edeltävät   ohjatut   vaparit   
konkarikisaajilta/seuravalmentajilta   tms.)   

Mikäli   kilparyhmiin   jää   vapaita   paikkoja,   kustannuksia   kattamaan   voidaan   
ottaa   myös   seuravalmentajapareja,   jotka   eivät   tällä   hetkellä   kilpaile,   tai   muita   
tavoitteellisesti   harjoittelevia   pareja,   mikäli   ryhmää   ei   muutoin   voitaisi   
kustannussyistä   toteuttaa.   

Koska   on   mahdollista,   että   kilparyhmäpaikkoja   ei   riitä   kaikille   halukkaille,   
osallistujavalinnoille   tulee   olla   yksiselitteiset   kriteerit.   Aiemmin   kokeillut   
nopeusjärjestys   tai   arpominen   eivät   ole   Cometsin   kilpaurheilutavoitteiden   
mukaisia   valintatapoja.   Myöskään   valintapäätösten   ulkoistaminen   
kilpailumaailmaa   tuntemattomille   henkilöille   ei   luo   edellytyksiä   parhaaseen   
mahdolliseen   päätöksentekoon.   Kilpailijoilta   kerätyn   palautteen   perusteella   on   
päädytty   toteuttamaan   haku   kilparyhmiin   seuraavalla   sivulla   kuvatuin   
perustein.     
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Kilparyhmävalinnat   toteutetaan   seuraavasti:   

● Kilparyhmiin   haetaan   täyttämällä   myClub   tapahtumassa   julkaistu   
nettilomake.     

● Lomakkeella   kysytään     

o kilpailijoiden   nimet   &   sähköpostiosoitteet   

o kilpailuluokka   parin   edellisessä   GP-kisassa   &   tulevan   syksyn   
ensimmäisessä   GP-kisassa   

o yhteisen   kilpauran   pituus   

o muu   huomioitava   seikka   

● Kilparyhmiin   hakeneet   parit   laitetaan   järjestykseen   ensisijaisesti   
kilpailuluokan   perusteella,   koska   se   osoittaa   objektiivisimmalla  
mahdollisella   tavalla   jo   osoitetun   sitoutumisen   harjoitteluun   ja   
kilpailemiseen.   Kilpailuluokan   sisällä   parit   laitetaan   keskinäiseen   
järjestykseen   vain   mikäli   järjestys   on   ilmeinen   esimerkiksi   toistuvien   
sijoitusten   tai   kilpauran   pituuden   perusteella,   muuten   parit   ovat   
keskenään   samalla   sijalla.     

● Yleisen   ja   seniori-ikäluokan   vertailussa   järjestys   on   
finaalimusiikinnopeuksia   vastaten:     

o yl-A   

o yl-B,   sen-A,   sen-B   

o yl-C,   sen-C   

o yl-D,   sen-D   

● Kohtuullisuussyistä   listasijoituksissa   voidaan   käyttää   myös   
tapauskohtaista   harkintaa,   silloin   kun   se   johtaa   yksiselitteisen   
oikeudenmukaiseen   lopputulokseen   koko   valintaryhmän   mielestä   
(kilpailuvastaava   &   hallituksen   kilpailukokemusta   omaavat   jäsenet   
normaalit   jääviyssäännöt   huomioiden).     

● Parit   sijoitetaan   heidän   toivomiinsa   kilparyhmiin   listasijoituksen   
mukaisessa   järjestyksessä.   Mikäli   paikkoja   on   jäljellä   vähemmän   kuin   
seuraavalla   listasijalla   olevia   pareja,   näiden   parien   välillä   suoritetaan   
arvonta.   Myös   tässä   tapauskohtainen   harkinta   on   mahdollista,   mikäli   
sille   on   selkeät   Cometsin   kilparyhmälinjauksien   ja   seuran   edun   
mukaiset   perusteet.   

● Lopuksi   kilparyhmäpaikkoja   voidaan   pyrkiä   vielä   neuvottelemalla   
sovittelemaan,   mikäli   niin   päästäisiin   kaikkien   kannalta   parempaan   
lopputulokseen.   
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● Esimerkkejä   tapauskohtaiseen   harkintaan   perustuvasta   priorisoinnista,   
jos   nämä   parit   olisivat   muuten   tasatilanteessa :   

o Uuden   kisaparin   molemmille   jäsenillä   on   pitkä   kisaura    (=ovat   jo   
osoittaneet   ajallisen   ja   taloudellisen   sitoutumisen   
kilpailemiseen)   vrt.   molemmat   vasta   aloittavat   kilpailemisen.   

o Kisapari   myös   valmentaa    (=   tekee   vapaaehtoistyötä   seuralle   ja   
jakaa   osaamistaan   muille   seuralaisille   +   tuleville   kilpailijoille)   
vrt.   kisapari   vain   kilpailee.   

o Kisapari   on   viime   vuonna   osallistunut   kaikkiin   kilpailuihin   
(=tähtää   aidosti   ranking-nousuun   ja   panostaa   ympärivuotisesti   
kilpailemiseen)   vrt.   kisapari   käy   vain   Helsingin   kisoissa   tai   vain   
SM-kisoissa.   

  

Kilparyhmävalintojen   jälkeen   haun   toteutuksesta   saa   antaa   palautetta,   ja   
hakumenettelyä   kehitetään   seuraavalle   kaudelle,   mikäli   se   on   tarpeen.     

  

  
  
  
  


