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Jenni Jokikokko-Jakkula

TAPAHTUMAPAIKKA
TanssikeskusCitydance
KasiSali

AIKATAULU
La 26.11.

TUOMARIT

Merja Satulehto
Jonna Suokas
Oona Moilanen
JÄRJESTÄJÄ

Tanssikeskus Citydance
TULOKSET
Kaikki osallistujat
saavat halutessaan
osallistumistodistuksen
sekä 1.-3. sijoittuneet
kunniakirjan.

Ilmoittautuminen
KasiSalissa
kisaajille klo 9.00 alkaen
Lipunmyynti klo 10.00
Kisat alkavat klo 15.00
Su 27.11.
Ilmoittautuminen
KasiSalissa
kisaajille klo 9.00-13.15
Lipunmyynti klo 9.00.
Kisat alkavat klo 10.30

AIKATAULU
LOPULLINEN AIKATAULU 26.11.2022
klo 10.00 Kilpailun avaus ja toimihenkilöiden esittely 8.
SALISSA
klo 10.10 Disco duo pronssi lapset 1/4 FINAALI (21)
klo 10.30 Disco duo hopea lapset FINAALI (4)
klo 10.40 Disco duo hopea juniorit FINAALI (6)
klo 10.55 Disco duo pronssi lapset SEMIFINAALI
klo 11.10 Disco duo pronssi juniorit FINAALI (4)
klo 11.20 Disco duo pronssi lapset FINAALI
klo 11.30 TAUKO 10min
klo 11.40 Disco soolo hopea lapset 1/4 FINAALI (20)
klo 12.00 Disco soolo hopea juniorit SEMIFINAALI (10)
klo 12.15 Disco soolo hopea lapset SEMIFINAALI
klo 12.30 Disco soolo hopea aikuiset FINAALI (4)
klo 12.40 Disco soolo hopea juniorit FINAALI
klo 12.50 Disco soolo hopea lapset FINAALI
klo 13.05 Disco slow avoin ikäsarja SEMIFINAALI (9)
(yhteiskierros)
klo 13.10 Disco pienryhmä pronssi avoin ikäsarja FINAALI (4)
klo 13.25 Disco slow avoin ikäsarja FINAALI (slow spot ja
yhteiskierros)

klo 13.40 TULOSTEN JULKISTUS
klo 15.00 FDO Disco Grand Prix I alkaa

TASOLUOKAT 1/2
Kilpailun tasoluokat on jaettu pronssi-, hopea- ja kultasarjoihin. Pronssiluokka
on tarkoitettu discon alkeis- ja jatkotason oppilaille, joilla ei ole vielä muuta
kilpailukokemusta discotanssin osalta. Hopealuokan tanssijat ovat kilpailleet
kansallisissa discokilpailuissa pääasiassa ryhmäsarjoissa tai omaavat muuta
kisakokemusta FDO:n kilpailuista. Kultatason tanssijat kilpailevat aktiivisesti
kansallisissa ja kansainvälisissä discokilpailuissa. He ovat kilpailleet useita
kertoja discon soolo- ja duosarjoissa.
FDO:n Rising Star-kisaan voi osallistua hopeasarjan soololla sellainen tanssija
kenellä ei ole aiempaa kisakokemusta FDO:n kisojen discolajeista.

PRONSSISARJA
– ikäryhmät: LAPSET, JUNIORIT
– duo, jossa on kaksi tanssijaa
– 2 x 1min. Ensimmäinen kierros omakierros, toinen kierros kaikki yhdessä.
– järjestäjän musiikki, jonka tempo on 128-132 BPM (beats per minute)
– asu: koristelematon kisa-asu, esim. treenivaatteet, yhtenevä look parin
kanssa
Pronssisarjasta on mahdollista nousta hopeasarjaan, kun on kilpaillut vähintään
kolme kertaa samassa tasoluokassa. Opettajilla/tuomaristolla on oikeus siirtää
kilpailija tasoluokasta toiseen tarvittaessa jo ennen kolmen kilpailukerran
täyttymistä.
HOPEASARJA
– ikäryhmät: LAPSET, JUNIORIT, AIKUISET
– soolo, jossa on yksi tanssija ja/tai duo, jossa on kaksi tanssijaa
– 30 sek ja 2 x 1min. Ensimmäinen ja kolmas kierros tanssitaan kaikki
yhdessä/erissä. Näillä kierroksilla tuomarit nousevat lavan reunoille ja
tanssijoiden on mahdollista tanssia kiertäen tuomarilta toiselle. Toinen kierros
on ns. oma kierros, jossa tanssitaan eteenpäin.
– järjestäjän musiikki, jonka tempo on 132-136 BPM (beats per minute)
– asu: kevyesti koristeltu kisa-asu, yhtenevä look parin kanssa. Asun
koristeluun voi käyttää maltillisesti esim. strasseja, hapsuja ja höyheniä.
Esimerkiksi, jos yläosassa on paljon koristeita, tulee alaosan olla
pelkistetympi.

TASOLUOKAT 2/2
DISCO SLOW SOOLO
– ikäryhmät: ikärajaton
– soolo, jossa on yksi tanssija
– 1min kiertäen lavan ympäri vastapäivään ja finaalissa 45sek oma spot ja 1min
kiertäen.
– järjestäjän musiikki, balladi
– asu: koristelematon kokomusta kisa-asu. Tyyliin sopii esim. toppi, shortsit ja
läpikuultava helma.
DISCO DANCE PIENRYHMÄ PRONSSI IKÄSARJATON
Ryhmän koko: 3-7 tanssijaa
2 x 1 min (esittelykierros ja finaali)
Järjestäjän musiikki: Tempo 132 beat / min
Koreografia: Disco Dancen pronssisarjan pienryhmässä tanssijat tanssivat koko
esityksen ajan keskenään samoja liikkeitä, samassa muodostelmassa,
mahdollisimman yhdenmukaisesti ja yhdenaikaisesti. Esityksen aikana on
sallittua tehdä muutamia paikanvaihtoja, mutta esityksen pääpainotus on
yhdenaikaisessa tekemisessä. Nostot ja akrobatia ei ole sallittua. Rekvisiitan
käyttö on kiellettyä.
Asu: koristelematon kisa-asu, esim. treenivaatteet, yhtenevä look ryhmän
kesken
DISCO DANCE PIENRYHMÄ HOPEA IKÄSARJATON
Kilpailusuorituksen pituus: 1,5 min
Ryhmän koko: 3-7 tanssijaa Ikärajaton
Järjestäjän musiikki: Tempo 135 beat / min
Koreografia: Disco Dancen hopeasarjan pienryhmässä tanssijat tanssivat koko
esityksen ajan keskenään mahdollisimman yhdenmukaisesti ja yhdenaikaisesti.
Kaanonit tai liikkeiden tekeminen peilaamalla ovat sallittuja. Pienryhmän
vaihtuvat kuviot ja liikkuminen tanssilattialla on sallittua sekä toivottavaa.
Nostot ja akrobatia ei ole sallittua
Rekvisiitan käyttö on kiellettyä.
- asu: koristelematon kisa-asu, yhtenevä look ryhmän kesken

