
 
 
 

 

 
 

SÄÄNNÖT 
 
Valtakunnallinen - ja alueellinen Show  
näytös- ja kilpailusarjat   
 
1. Suomen Voimisteluliiton valtakunnallinen Show järjestetään kerran vuodessa. Lisäksi 
järjestetään alueellisia Show-tapahtumia. Seura/ryhmä voi osallistua minkä tahansa 
alueen tapahtumaan/tapahtumiin.  
  
2. Tapahtuma on tarkoitettu vain Voimisteluliiton jäsenseuroille.   
  
3. Suomen Voimisteluliitto myöntää tapahtuman järjestämisoikeuden sitä hakeneelle 
seuralle tai seurayhtymälle.  
  
4. Osallistumisoikeus valtakunnalliseen Show-tapahtumaan on ainoastaan niillä ryhmillä, 
jotka ovat osallistuneet edellisen syksyn tai kevään Suomen Voimisteluliiton Show-
aluetapahtumiin. Ohjelman ei tarvitse olla sama aluetapahtumassa ja valtakunnallisessa 
tapahtumassa.  
  
5. Ilmoittautuminen tulee tehdä ilmoittautumisohjeiden mukaan määräaikaan mennessä.  
  
6. Jälki-ilmoittautumisten ja peruutusten osalta noudatetaan Suomen Voimisteluliiton 
yleisiä kilpailuiden järjestämisohjeita.  
  
7. Show-tapahtuma on tarkoitettu yli 12-vuotiaille. Kilpasarjoissa 1/3 joukkueen jäsenistä 
saa ylittää tai alittaa kilpailun sarjojen ikäsuositukset. Epäselvissä tilanteissa joukkue 
osallistuu siihen sarjaan, jossa on määrällisesti eniten osallistujia, tasatilanteissa 
vanhempaan ikäluokkaan. 
  
8. Jokaisella osallistujalla tulee olla Voimisteluliiton harrastelisenssi tai lajilisenssi. Ilman 
voimassa olevaa lisenssiä tapahtumaan ei voi osallistua. Osallistujia ei ole vakuutettu 
järjestäjän toimesta.  
  
9. Kilpailuun osallistuvan ryhmän kokoa ei ole määritelty.   
  



 
 
 

 

10. Suomen Voimisteluliiton Show-tapahtumassa voi ryhmä esittää yhden ohjelman/sarja. 
Jos ryhmä esiintyy useammassa sarjassa, peritään jokaisesta ohjelmasta erikseen 
ilmoittautumismaksu. Yksi henkilö voi esiintyä vain yhdessä ohjelmassa per sarja.  
  
11. Saman ohjelman saa esittää tapahtumassa vain kerran. 
 
12. Sarjat:  
  
Valtakunnallinen tapahtuma  
  
Kilpailusarja:  
Tanssillinen voimistelu 12-15v.  
Tanssillinen voimistelu 16-19v.  
Tanssillinen voimistelu yli 20v.  
Vapaasarja12-15v.  
Vapaasarja16-19v.  
Vapaasarja yli 20v.  
Showtanssi 12-15v.  
Showtanssi yli 16v.  
Näytössarja:  
Tanssillinen voimistelu   
Vapaasarja   
 
Aluetapahtumat  
  
Kilpailusarja:  
Tanssillinen voimistelu 12-15v.  
Tanssillinen voimistelu yli 16-v.  
Vapaasarja12-15v.  
Vapaasarja yli 16-v.  
Näytössarja:  
Tanssillinen voimistelu   
Vapaasarja   
 
Sarjajaosta yleisesti:  
Ryhmä voi vapaasti valita sarjan, johon osallistuu. Sarjoissa ei ole pakollisia tai kiellettyjä 
liikkeitä. Showtanssi ja vapaasarja arvostellaan samoin arvosteluperustein. Sarjajaon 
tarkoitus on sijoittaa samantyyppiset ohjelmat samaan sarjaan, jotta niiden keskinäinen 
vertailu on helpompaa.  
  
 
Showtanssi sarja  
Sarja on tarkoitettu ryhmille, jotka harrastavat showtanssia. Showtanssissa voidaan esittää 
mitä tahansa tanssin lajia tai niiden yhdistelmiä omalla persoonallisella tavalla mm. etniset 



 
 
 

 

tanssit ja discotanssi kuuluvat tähän sarjaan. Tuomareina toimii mm. Voimisteluliiton 
seurojen pitkäaikaisia tanssinohjaajia ja opettajia sekä tanssikoulujen opettajia.  
  
Vapaasarja  
Vapaasarjaan voi osallistua millä tahansa tanssi- tai voimisteluohjelmalla mm. katutanssit, 
nykytanssi ja kaikki voimistelupohjaiset esitykset kuuluvat tähän sarjaan. Tuomareina 
toimivat ovat Voimisteluliiton seurojen pitkäaikaisia tanssin ja voimistelun ohjaajia ja 
opettajia sekä tanssikoulujen opettajia. Aluetapahtumissa showtanssiohjelmat sijoittuvat 
vapaasarjaan.  
  
Tanssillisen voimistelun sarja  
Tanssillisen voimistelun sarjoihin voi osallistua ohjelmalla, joka perustuu tanssillisen 
voimistelun tekniikkaan.  
kts. liite Arvosteluperusteet  
  
13. Ohjelman suosituspituus voi olla enintään 3 minuuttia. Ohjelman musiikki on 
vapaavalintainen. Musiikki toimitetaan järjestäjän ohjeiden mukaisesti (esim. CD tai mp3-
tiedosto).  
  
14. Ohjelmalla tulee olla nimi.  
  
15. Esiintymisasu on vapaavalintainen. Pukeutumisen tulee olla ikätasolle sopivaa. 
Lavasteina, välineinä ja telineinä saa käyttää kaikkea, minkä ryhmä voi tuoda tullessaan 
ohjelman sisääntulon aikana ja viedä mennessään poistumisen aikana. Rekvisiitasta, 
hiusväreistä ym. ei saa jäädä jälkiä esiintymisalueelle.  
  
16. Järjestäjän tulee tarjota esiintyville ryhmille mahdollisuus harjoituksiin.   
  
17. Järjestäjän tulee ilmoittaa etukäteen kutsussa käytetäänkö kilpailualustana 
tanssimattoa vai parkettia. Suositus esiintymisalueesta on 12 x 12 m ja tilan 
vähimmäiskorkeus 8 m. Järjestäjä ilmoittaa esiintymisalueen koon ja kilpailualustan 
materiaalin kutsussa.   
  
18. Kilpailusarjassa kolmen hengen raati arvioi ohjelmat Voimisteluliiton laatiman 
arvioinnin mukaisesti.   
  
19. Näytössarjoissa kolmen hengen raati arvioi ohjelmat Suomen Voimisteluliiton laatiman 
arvioinnin mukaisesti. Joukkueet saavat esityksestään kirjallisen palautteen. 
Näytössarjoissa raati antaa kunniamainintoja valitsemilleen ryhmille.  
  
20. Show kilpailusarjoissa sijoitukset 1.-3. palkitaan. Kaksi joukkuetta voi sijoittua samalle 
pistemäärälle, jolloin sija jaetaan.  
 
 


