
Tanssikilpailun säännöt 
Kevät 2023 

Kilpailupaikka 
Tanssikilpailu järjestetään sunnuntaina 5.3.2023 Tikkurilan lukion (Valkoisenlähteentie 53, 
01370 Vantaa) auditoriossa. Kilpailulava on kooltaan noin 10 m x 15 m ja lavalla on 
tanssimatto. Koreografian voi aloittaa lavalta tai kulisseista. Valaistus on kaikille sama. 

Koreografia 
Pink Dance Stars on showtanssin kilpailu. Showtanssi monipuolinen laji, jossa otetaan 
vaikutteita useiden eri tanssilajien tekniikoista ja tyyleistä. Kilpailukoreografian tulee 
kuitenkin pohjautua show-, jazz-, tai nykytanssiin (Performing Arts -lajit). 
Kilpailukoreografiaan voidaan yhdistellä elementtejä myös muista tanssilajeista niiden 
kuitenkaan hallitsematta koko teosta. Koreografialla tulee olla nimi ja teoksella on 
suotavaa olla jokin teema. Keskeistä on myös tarinankerronta ja ilmaisu. 
 
Koreografia voi sisältää rekvisiittaa. Kaikki lavalle tuotu rekvisiitta tulee viedä kilpailijoiden 
mukana pois niin, että lava on heti siisti seuraavia kilpailijoita varten. Rekvisiitan tulee olla 
tanssijoiden käsin kannettavissa. 
 
Koreografian tulee sisältää sellaisia liikkeitä ja tyylejä, joiden esittämiseen tanssijoilla on 
riittävät valmiudet. Esimerkiksi akrobaattisten liikkeiden ja nostojen tulee olla turvallisia ja 
hyvin harjoiteltuja.  
 
Esityksen teeman valinnassa tulee kiinnittää huomiota kilpailijoiden ikätasoon. Erilaiset 
kannanotot teoksessa eivät saa loukata muita kilpailijoita tai katsojia. Koreografian tulee 
soveltua myös perheen pienimpien silmille. 

Sarjat 
Kilpailussa on neljä showtanssin kilpailusarjaa: 

• Soolot 
• Duot/triot 
• Pienryhmät (4–9 tanssijaa) 

• Suuret ryhmät (10 tanssijaa tai enemmän) 



Kilpailujärjestäjä voi tarvittaessa yhdistää ryhmäsarjat (pienryhmät ja suuret ryhmät), mikäli 
kilpailijoita ei ole molempiin sarjoihin riittävästi. 

 
Ryhmä voi osallistua useammalla teoksella samaan sarjaan. Jokainen teos tulee ilmoittaa 
erikseen. Sama kilpailija voi osallistua useissa eri kokoonpanoissa kilpailuihin. Soolo- tai 
duo/trio-sarjassa ei voi kilpailla itseään vastaan. 

Kilpailusarjoissa on eri ikäryhmiä: 

• Lapset: 12-vuotiaat ja nuoremmat (vuonna 2011 syntyneet ja sitä nuoremmat) 

• Juniorit: 13–16-vuotiaat (vuosina 2007–2010 syntyneet) 

• Aikuiset 1: 17-vuotiaat ja vanhemmat (vuonna 2006 syntyneet ja sitä vanhemmat) 

• Aikuiset 2–3: 31-vuotiaat ja vanhemmat (vuonna 1992 syntyneet ja sitä vanhemmat) 

Ikä lasketaan syntymävuoden mukaan, esim. vuonna 2010 syntyneet kuuluvat 13-
vuotiaiden ikäryhmään (juniorit) riippumatta siitä, missä kuussa tanssija täyttää 13 vuotta. 
 
Jos duossa tai triossa tanssijat ovat eri ikäisiä, ikäryhmä valitaan vanhimman tanssijan 
mukaan. Ryhmissä ikäryhmä valitaan sen mukaan, mitä ikäryhmää enemmistö edustaa. Jos 
kokoonpanossa on kahdesta eri ikäryhmästä saman verran tanssijoita, valitaan vanhempi 
ikäryhmä. 
 
Kilpailujärjestäjä voi tarvittaessa yhdistää aikuisten ikäryhmiä ryhmäsarjoissa. 

Teosten maksimipituudet: 
• Soolot, duot ja triot: 2 min 15 s 

• Pienryhmät: 3 min 

• Suuret ryhmät: 4 min  

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen Pink Dance Stars -tanssikilpailuun alkaa 11.1.2023 klo 10. 
Ilmoittautuminen päättyy 1.2.2023 tai aiemmin, mikäli sarjat täyttyvät sitä ennen. 

Ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot: 

• Yhteyshenkilön tiedot (lasku osallistumismaksusta tulee yhteyshenkilön eli 
ilmoittautumisen tekijän sähköpostiosoitteeseen) 

• Ryhmän/esiintyjän nimi 

• Teoksen nimi 

• Koreografi 

https://pnv.fi/pinkdancestars/ilmoittautuminen/


• Tanssijoiden määrä 

• Tanssijoiden nimet ja syntymävuodet 

• Esityksen kesto 

• Edustettava taustayhteisö (esim. tanssikoulu / seura / itsenäinen kilpailija) 

• Vastuuhenkilö kilpailupäivänä (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 

• Kuvauslupa 

Muutokset esim. teoksen nimeen ovat mahdollisia 12.2.2023 asti. 

Koreografi ja vastuuhenkilö saavat maksuttoman sisäänpääsyn tapahtumaan. 

 
Musiikki 
Musiikki tulee olla hankittu laillisesta lähteestä. Musiikissa ja sanoituksissa tulee huomioida 
kilpailijoiden ikätaso. Asiaton kielenkäyttö, kuten kiroilu, ei sovellu kilpailumusiikkeihin. 
Musiikki toimitetaan 12.2.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen pds@pnv.fi. 
Myöhästyneistä musiikeista peritään myöhästymismaksu 20€. 
 
Musiikin tulee olla mp3-muodossa. 
 
Nimeäthän sekä sähköpostiviestin että musiikkitiedoston ohjeiden mukaan! Väärin 
nimetyt viestit ja musiikkitiedostot voivat aiheuttaa sekaannuksia. 
 
Sähköpostiviestin otsikoksi: teoksen nimi + esittäjän nimi + sarja ja ikäryhmä 
(esim. Auringonpaiste + Elli Esimerkki + Soolot Lapset). 
 
Jokainen musiikkitiedosto lähetetään omassa sähköpostiviestissään – jos lähetät monen 
esityksen musiikkeja, älä lähetä niitä samassa viestissä, kiitos!  
 
Myös musiikkitiedosto tulee olla nimettynä niin, että sen tunnistaa selkeästi kyseisen 
teoksen musiikiksi (esim. teoksen nimi_esittäjän nimi.mp3). Noudatathan esitysten 
maksimipituuksia: musiikin tulee olla valmiiksi leikattu oikeanpituiseksi. 

Asu 
Kilpailuasu on vapaavalintainen. Asun ja meikin tulee olla hyvän maun mukainen ja 
ikätasolle sopiva. Kilpailuasu ei saa olla liian paljastava eikä loukata muita kilpailijoita tai 
katsojia. 

Arviointi 
Kilpailua tuomaroi ammattitaitoinen tuomaristo. Esityksistä arvioitavia osa-alueita ovat 
tanssitekniikka, ilmaisu, koreografia sekä kokonaisuus. Yhtä esitystä arvioi kolme 
tuomaria. 
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Osa-alueita arvioidaan pisteytyksellä 1–10. Tuomareilla on kilpailun aikana tiedossaan vain 
sarja ja teoksen nimi. Kilpailijat saavat tuomarien pisteet sekä kirjallisen palautteen kisan 
päätteeksi infopisteeltä. 

Mikäli tuomarin arvioimassa sarjassa on hänen itse koreografioimansa teos, tuomari on 
tuon teoksen kohdalla jäävi, eikä osallistu teoksen pisteytykseen. Tässä tapauksessa 
kahden muun tuomarin pisteiden keskiarvo muodostaa kolmannen pistemäärän. 

Palkitseminen 

Kussakin sarjassa palkitaan kolme parhaiten sijoittunutta. Tuomarit voivat antaa myös 
kunniamainintoja haluamillaan perusteilla.  

Tulokset 
Kunkin sarjan sijat 1–3 kerrotaan palkintojenjaon yhteydessä ja julkaistaan kisan jälkeen 
tapahtuman nettisivuilla. Tanssijat näkevät omat pisteensä ja sijoituksensa tuomareiden 
palautelomakkeista. 

Taltiointi 
Tapahtumassa on valokuvaaja. Jos ilmoittamaasi teosta ei saa taltioida, ilmoitathan siitä 
etukäteen. 

Järjestäjä 

Tanssikilpailun järjestää Pakilan Voimistelijat ry:n PNV Dancers -tanssilinja. Kilpailujärjestäjä 
pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin. 

Pakilan Voimistelijat ry 
Ohrahuhdantie 2 A, 00680 Helsinki 
Y-tunnus: 0215257-7 
pds@pnv.fi 

Saat kilpailujärjestäjään hyvin yhteyden myös Instagramin kautta: @pinkdancestars
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