
13. Arvostelujärjestelmät ja tulokset  

1.  Rastimenetelmä  

2.  3D-menetelmä  

3.  Skating-menetelmä (sijoitukset)  

  

Kilpailijalla  tarkoitetaan  näissä  säännöissä  soolotanssijaa,  duoa,  pienryhmää,  
muodostelmaa  tai ryhmää.   

Jokaisella kilpailukierroksella arvioidaan vain käynnissä olevaa kierrosta, eli tuomari ei saa 
antaa  edellisillä kierroksilla näkemiensä suoritusten vaikuttaa kilpailijan käynnissä olevan 
kierroksen  arviointiin.  

  

1. Rastimenetelmä  

 Rastimenetelmää käytetään kaikkien niiden lajien ja sarjojen karsinnoissa, joissa 
käytetään järjestäjän musiikkia.   

 Niissä sarjoissa, joissa on kilpailijan oma musiikki,  käytetään karsintakierroksilla 3D-
menetelmää ja rastimenetelmää.  

Tuomarin tehtävä on merkitä arvostelukaavakkeeseen rasti niiden kilpailijoiden kohdalle, 
jotka haluaa päästää  seuraavalle  kierrokselle.  Vaadittava  rastimäärä  on  ilmoitettu  
arvostelukaavakkeella,  ja tuomareiden on  annettava rasteja täsmälleen vaadittu  määrä.  

Vaikka  rastimenetelmää käytettäessä ei tanssijoita varsinaisesti pisteytetä eri osa-
alueissa, tulee tuomareiden arvioida esitystä kattavasti, sekä tekniikan, komposition että 
esittämisen näkökulmista.   

Jokaisen lajin omaleimainen luonne vaikuttaa osaltaan osa-alueiden rajauksiin ja 
sisältöihin.  

  

2. 3D-menetelmä  

3D-menetelmää käytetään niissä lajeissa ja sarjoissa, joissa käytetään kilpailijan omaa 
musiikkia.   

 Niissä  lajeissa  ja  sarjoissa,  joissa  käytetään  järjestäjän  musiikkia,  käytetään  3D-
menetelmää  vain finaaleissa. 

  

3D-järjestelmässä  esitys  jaetaan  kolmeen  erilliseen  peruselementtiin,  osa-alueeseen,  
tai "ulottuvuuteen”,  jotka  tuomarit  arvioivat  ja  pisteyttävät  erillisinä.  
Tuomarit  pisteyttävät  jokaisen kilpailijan  näissä  kolmessa  osa-alueessa.   
Osa-alueiden  erilliset  pisteet  lasketaan  yhteen,  ja yhteenlaskettu pisteiden summa on 
kilpailusuorituksen lopullinen kokonaispistemäärä.   



Kunkin osa-alueen  arvosteluasteikko  on  yhdestä  (alin pistemäärä) kymmeneen  (korkein 
pistemäärä).  

Näin yksittäisen tuomarin alin pistemäärä kilpailijalle on 3 pistettä ja korkein pistemäärä 30 
pistettä.   

Kunkin  3D-menetelmällä  arvioitavan  karsintakierroksen  päätteeksi  tuomari  laskee  
yhteen  kunkin kilpailijan  osapisteet,  ja  merkitsee  vaaditun  määrän  rasteja  korkeimmat  
kokonaispisteet  saaneille kilpailijoille.   
Jatkoonpääsijät  ratkaistaan  annettujen  rastien  perusteella.  
 Finaalissa  tuomari  laskee yhteen  kunkin  kilpailijan  osapisteet  ja  merkitsee  sijoitukset  
kokonaispisteiden  perusteella.  Jokainen tuomari pisteyttää kilpailijat lomakkeelle 
itsenäisesti.   

 Pisteytettävät osa-alueet ja niiden keskeiset sisällöt  

Jokaisen lajin omaleimainen luonne vaikuttaa osaltaan osa-alueiden rajauksiin ja 
sisältöihin. Alla olevat sisällöt  ovat  yleisiä,  esimerkinomaisia  sisältöjä,  joiden  merkitys  
kussakin  arvioitavassa  lajissa  on erilainen.  Vaikka  jokaisella  tanssilajilla  on  
ainutlaatuinen  tanssitekniikkansa,  ovat  tietyt  käsitteet yhteisiä kaikille tanssilajeille.  

 Arvioitavat osa-alueet ovat:  

 Tekniikka (T)  

• tanssin alkuperäisen tyylin ja lajille luonteenomaisten piirteiden esilletuonti  

• esityksen liikkeiden vaikeustaso  

• yhdenaikaisuus musiikin ja kanssaesiintyjien kanssa   

• Liikkeen ja musiikin yhteys ja kyky noudattaa musiikin jaksottelua, rytmillinen 
tarkkuus  

• Tasapaino (myös off-balance työskentely)  

• Kehonhallinta, ketteryys  

• Notkeus  

• Liikkeen sulavuus  

• Kestävyys, voima, energia  

 Tanssijoita  kehotetaan  valitsemaan  esitykseensä  sellaisia  liikkeitä,  liikesarjoja,  
rytmejä  ja  tyylejä, joiden esittämiseen kilpailutasolla heillä on riittävät valmiudet.  

  

Kompositio (C)  

• liikkeet, liikesarjat ja rytmit, sekä niiden variaatiot  

• rivit, piirit ja muut kuviot, jotka ovat osa koreografista kokonaisuutta  

• tasojen käyttö, ulottuvuus  

• tilankäyttö tanssilattialla  

• musiikin ja sen jaksottelun käyttö, musiikin yhteys teemaan ja liikkeeseen  

• liikkeen, musiikin ja teeman yhteys  

• luovuus, omaperäisyys, rohkeus erottautumiseen  

• draamallisuus sekä visuaaliset ja teatraaliset efektit  

  



Ilmiasu (I)   

• kehollinen ja tunteellinen ilmaisu sekä esittäminen, kyky vangita yleisö  

• Tanssijoiden välinen vuorovaikutus ja yhteys  

• Läsnäolo ja karisma 

• rekvisiitan, esiintymisasun, meikin ja yleisen olemuksen yhteensopivuus keskenään 
ja suhteessa  

• esityksen teemaan, musiikkiin, liikkeisiin ja muihin esityksen keskeisiin piirteisiin  

• Asiaankuuluva, ja kantajalleen sopiva asu  

• Asiaankuuluva meikki  

• Hiusten, vartalon ja asun yleinen siisteys ja olemus  

  

3. Skating-menetelmä (sijoitukset)  

Finaalikierroksella  jokaisen  tuomarin  on  asetettava  kilpailijat  paremmuusjärjestykseen 
finaalikierroksella annettujen 3D-pisteiden summan perusteella. 
Tuomarin on merkittävä korkeimmat 3D-pisteet saanut kilpailija sijalle 1, toiseksi 
korkeimmat pisteet saanut sijalle 2, ja niin edelleen.    

Esimerkiksi kuuden kilpailijan finaalissa  annetaan sijoitukset 1‒6. Kunkin sijoituksen voi 
antaa vain kerran eli tuomari ei saa antaa tasatulosta yhdestäkään sijasta vaikka 
useammalla kilpailijalla olisikin sama 3D-pistesumma. Tasapistetilanteessa tuomari 
merkitsee sijat oman harkintansa mukaan.  

Tuomareiden antamista sijoituksista lasketaan lopulliset sijoitukset skating-periaatteiden 
mukaisesti.  

Mikäli  kilpailijoiden  tasatulokset  aiheuttavat  pisteidenlaskussa  ratkaisemattoman  
tilanteen,  voi kilpailunjohtaja pyytää tuomareilta uuden arvion niin sanotulla “paper-
redance” menetelmällä tai kutsua tasatilanteessa olevat kilpailijat niin sanottuun 
”redanceen” eli kilpailukierroksen uusintaan.  
Uusintaan osallistuvat vain ne kilpailijat, jotka ovat tasatilanteessa.  

  

Loppusijoitusten laskenta  

A.  Voittaja on kilpailija, jonka tuomarien ehdoton enemmistö (majoriteetti) on asettanut 
sijalle 1.  

Toiseksi tulee kilpailija, jonka ehdoton enemmistö on arvostanut "toiseksi parhaaksi" 
(sijoille 1 & 2). Muut sijat selviävät saman periaatteen mukaisesti.  

  

B.  Jos yhdelläkään kilpailijalla ei ole majoriteettia ensimmäiseen sijaan, voittaja on 
kilpailija, jolla on suurin majoriteetti sijoissa 1 & 2.  

C.  Jos yhdelläkään kilpailijalla ei ole majoriteettia sijoissa 1 & 2, täytyy silloin huomioida 
sijat 1‒3 (tai vielä alemmat). Muut sijoitukset ratkaistaan samalla periaatteella.  



D.  Jos kahdella tai useammalla kilpailijalla on majoriteetti samaan sijaan, tällöin kilpailija, 
jonka majoriteetti  on  suurin  (suurempi  lukumäärä  majoriteetin  muodostavia  sijoja),  
asetetaan kyseiselle  sijalle  ja  kilpailija,  jolla  on  seuraavaksi  suurin  majoriteetti,  
asetetaan  seuraavalle sijalle.  

 E.  Jos kahdella tai useammalla kilpailijalla on yhtä suuri majoriteetti samaan sijaan:  
1)  Jos majoriteetit ovat yhtä suuret (sama lukumäärä majoriteetin muodostavia sijoja), 
silloin kyseisen  majoriteetin  muodostavien  sijalukujen  yhteenlaskettu  summa  ratkaisee 
paremmuuden pienemmän summan eduksi.  
2)  Jos  sijojen  summat  ovat  yhtä  suuret,  niin  seuraava  alempi  sijoitus  (tai  sijoitukset,  
jos tarpeen) on otettava huomioon kyseisten kilpailijoiden paremmuutta ratkaistaessa.  

 F.  Jos  kilpailijoiden  välinen  tasatilanne  ei  ratkea  edellä  mainitulla  perusteella  kun  
kilpailijoiden paremmuutta  ratkaistaessa  on  otettu  huomioon  kaikki  annetut  sijat  
viimeisen  sijaan  asti, käydään  mitalisijojen  ollessa  kyseessä  redance  tasatilanteessa  
olevien  kilpailijoiden  välillä.  

Muiden finaalisijojen ollessa kyseessä jäävät kilpailijat jaetulle sijalle.  

Esimerkki  

Jos tuomareita on 7, saavutetaan enemmistö (majoriteetti) 4 tuomarilla.   

 

 Tarkasteltaessa  sijoja  1,  on  ainoastaan  kilpailijalla  6  saavutettuna  tuomareiden  
majoriteetti,  joten kyseinen kilpailija sijoittuu sijalle 1.  

 Tarkasteltaessa sijoja 1-2 ei millään kilpailijalla ylity tuomareiden majoriteetti.  

 Tarkasteltaessa  sijoja  1-3  ylittyy  kahdella  kilpailijalla  (kilpailijat  4  ja  5)  tuomareiden  
majoriteetti.  
Kummallakin  on  sama  määrä  majoriteetin  muodostavia  sijalukuja,  joten  seuraavaksi  
vertaillaan sijalukujen yhteenlaskettua summaa. Kilpailijalla 4 summaksi saadaan 
2+2+3+3=10 ja kilpailijalla 5 summa muodostuu 1+1+3+3=8. Kilpailijan 5 summa on 
pienempi, joten se sijoittuu sijalle 2 ja näin ollen kilpailija 4 sijalle 3.  

Tarkasteltaessa sijoja 1-4 löytyy kolme kilpailijaa, jolla tuomareiden majoriteetti ylittyy eli 
kilpailijat 1, 2 ja 3. Ensin tarkastellaan muodostavien sijojen lukumäärää. Kilpailijalla 3 on 
pienin majoriteetti (neljä majoriteetin muodostavaa sijaa), eli se saa näistä kolmesta 
ryhmästä alimman sijoituksen. Jaossa on tällä  hetkellä  sijat  4-6,  joten  kilpailija  3  saa  
sijan  6.   



Kilpailijoilla  1  ja  2  on  sama  majoriteetti  (viisi majoriteetin  muodostavaa  sijaa),  joten  
näiden  kilpailijoiden  kohdalla  vertaillaan  sijalukujen yhteenlaskettua summaa (lasketaan 
majoriteetin muodostavien sijojen eli kaikkien sijojen 1-4 summa).  

Kilpailijalla  1  summaksi  saadaan  2+2+3+4+4,  yhteensä  15.  Kilpailijalla  2  summaksi  
muodostuu 1+2+4+4+4=15. Summienkin tarkastelussa päädytään tasatilanteeseen, jolloin 
siirrytään tarkastelemaan  

seuraavaa sijaa eli sijoja 1–5. Koska sijojen 1–5 majoriteetit ovat edelleen kilpailijoilla yhtä 
suuret ja siten myös summat yhtä suuret, tarkastellaan seuraavaksi sijoja 1–6. Koska 
nämä ovat edelleen samat,ei ryhmiä saada skating-sääntöjen perusteella eroteltua, ja 
molemmat kilpailijat jäävät jaetulle sijalle 4.  

 


