
VALMENNUSPOLKU 

Siirtyminen portaalta toiselle vaihtelee parikohtaisesti ja riippuu taitoluokan (F, E, D, C, B, A) lisäksi 

ikäsarjasta. Pari voi myös jäädä harrastamaan, jos tavoitteena ei ole edetä kilpauralla vaan nauttia tanssin 

harrastamisesta. Yksittäistapauksissa valmentajat ratkaisevat, mihin tasoryhmään osallistuminen on parille 

hyödyllisintä parin ja tarvittaessa vanhempien kanssa keskustellen.   

Tasoryhmäjako seurassa ei noudata näitä eri portaita resurssien vähyyden takia vaan ryhmäjako on 

pääsääntöisesti alkeet, E-D ja C-A.  

Ryhmissä opitaan perusasiat. Viimeistään kun pari aloittaa kilpailemisen, ryhmien lisäksi tarvitaan 

yksityistunteja, joilla valmentaja perehtyy jokaisen parin yksilöllisiin tarpeisiin. Motivoituneille pareille 

pyritään järjestämään riittävästi valmennusta riittävän aikaisessa vaiheessa ja parin omat tavoitteet sekä 

lähtökohdat huomioiden. 

 

F, E, D tasot 

seuraohjaajien ja seuravalmentajien ryhmät 1-2 kertaa viikossa 

F-taso on esikilpailuluokka (ns. katselmusluokka, 4 tanssia valssi, quickstep /, cha-cha, jive) 

E-taso on 1. kilpailuluokka: 6 tanssia (valssi, tango, quickstep/ samba, cha-cha, jive), ryhmä 1-2 x/vko/ laji 

D-luokka: 8 tanssia (valssi, tango, foksi, quickstep/ samba, cha-cha, rumba jive) 

- mahdollisuus osallistua practiseen (=kisatilannetyyppinen harjoittelu, jossa tanssitaan ns. täysillä 

kisatyyppisiä suorituksia) 

- mahdollisuus ottaa yksityistunteja (=yksäri) seuran valmentajilta 

- lähellä D-tasoa mahdollisuus ottaa yksäreitä vierailevilta valmentajilta 

- mahdollisuus osallistua seuran järjestämiin leireihin 

- juniori-, nuoriso- ja aikuisparien suotavaa aloittaa omatoiminen harjoittelu ryhmien ohella, jos tähtää 

kilpailuihin 

- hyödyllistä tutustua oheisharjoitteluun (mm. lihaskunto ja venyttely) 

- omatoimiseen harjoitteluun käytetty aika 1-5 tuntia viikossa 

- harjoittelun kulut esim. 10-100 e kuussa 

- kilpailut: seura, alue, ikäkausi- ja aluemestaruuskilpailut, joukkuekilpailut 

 

C-taso 

- lapsi2-ikäsarjasta (10-11 v.) alkaen 

- 10 tanssia: valssi, tango, foksi, wienervalssi, quickstep/ samba, cha-cha, rumba, pasodoble, jive (STULin 

sääntöjen mukaiset kuviorajoitukset tanssien koreografioissa) 

- seuran valmentajien lajikohtaiset ryhmät 2 kertaa viikossa 

- C-tasolla vierailevien valmentajan ryhmä 1-2 x/ kk/ laji (vakiot ja/tai lattarit) 

- osallistuminen tehopractiseen (=lihaskuntotreenit kilpailusuoritusten lomassa) 

- yksityistunnit valmentajilta parin omien tavoitteiden mukaisesti 

- seura pyrkii järjestämään valmennusta siten, että mahdollisuus ottaa 1-4 tuntia/ valmennuskerta 

vierailevilta ammattivalmentajilta 

- valmennusleirit seuran salilla ja/tai ulkomailla 

- säännöllinen oheisharjoittelu ryhmässä 

- omatoimiseen harjoitteluun käytetty aika 3-8 tuntia viikossa 

- harjoitteluun kulut esim. 50-200 e kuussa 

- kilpailut: alue, valtakunnallinen, ikäkausi- ja aluemestaruuskilpailut, GP-kilpailut ja/ tai cup (avoin 

taitoluokka aikuiset), joukkuekilpailut 

 

 



B-A-taso 

- Ylin A-taitoluokka vasta nuorisoikäsarjasta alkaen, juniori-ikäsarjoissa (jun 1/11-12 v. ja jun2 /14-15 v) ylin 

taitoluokka B 

- valssi, tango, foksi, wienervalssi, quickstep/ samba, cha-cha, rumba, pasodoble, jive (B-luokasta ylöspäin 

kuvioissa ei ole sääntörajoituksia) 

- valmentajan ryhmä 1 x/ vk/ laji 

- tehopractise 

- seura järjestää mahdollisuuden riittävään määrään yksityistunteja 

- säännöllinen osallistuminen seuran järjestämille leireille 

- säännöllinen oheisharjoittelu ryhmässä ja/tai omatoimisesti 

- omatoimiseen harjoitteluun käytetty aika vähintään 6-10 tuntia viikossa 

- harjoittelun kulut esim. 200-500 euroa kuussa 

- kilpailut: alue, valtakunnallinen, GP, SM, cup (aikuiset), joukkuekilpailut, ikäkausi- ja 

aluemestaruuskilpailut, mahdollisesti myös WDSF/kilpailut ulkomailla ja Suomessa 

 

Luokkanousut 

Taitoluokissa noustaan ylöspäin E:stä A:han kilpailutulosten perusteella, 1 taitoluokka = 50 kilpailupistettä 

(ks. http://www.tanssiurheilu.fi/images/stories/toimisto/saanto/stul_kilpailusaanto_01082015.pdf  ; s. 20-21/60). 

Pari kerää nousupisteistä omassa ikäsarjassaan, joiden taitoluokat vaihtelevat: lapsi1 (E-D, alle 10 v.), lapsi 2 

(E-C, 10-11 v.), juniori 1 (E-B, 12-13 v.), juniori 2 (E-B, 14-15 v.), nuoriso (E-A, 16-18 v.), yleinen (E-A, 19-34 

v.), Seniori-luokat, kaikissa taitoluokat E-A.  

 

Huippu-urheilu 

- nimetty päävalmentaja, jonka kanssa tehdään kausittain valmennus- ja kilpailusuunnitelma 

- kilpailu- ja kausikohtaiset tanssilliset ja tulostavoitteet 

- harjoittelun pääpaino on yksityisvalmennuksessa ja omatoimisessa harjoittelussa 

- valmentajan ryhmä 1-2 x/ vk/ laji + vierailevien valmentajien erityisryhmät 

- erityispanostuksia valmennuksessa, kun tulossa kotimaisia tai kansainvälisiä arvokilpailuja 

- valmentajien leirit ja yksityisvalmennukset kotimaassa ja ulkomailla 

- säännöllinen oheisharjoittelu ryhmässä ja omatoimisesti päävalmentajan tekemän tai hyväksymän 

suunnitelman mukaan 

- päävalmentaja seuraa aktiivisesti harjoittelun toteutumista 

- omatoimiseen harjoitteluun käytetty aika 10-20 tuntia viikossa 

- harjoittelun kulut esim. 500-1000 euroa kuussa 

- kilpailut: GP, SM, WDSF, joukkuekilpailut, kilpaileminen säännöllisesti myös ulkomailla 

 

 

 

 


