YLEISTÄ
Vuoden 2020 Suomen Mestaruuskilpailut peruuntuivat Covid-19 pandemian takia keväällä 2020.
Pandemia tilanne on yhä kesän ja syksyn osaltakin epävakaa. Käytännössä nykyisen tilanteen
epävarmuuden takia SM-kilpailujen järjestäminen vuonna 2020 joudutaan perumaan kokonaan ja
Suomen Mestaruutta 2020 ei RS lajeissa jaeta.
Tämän takia RS jaos esitti ja liitohallitus hyväksyi, että syksyn 2020 GP kilpailuiden tulosten
perusteella lasketaan ranking-pisteiden laskentaan nojautuva Suomen Cup voittaja.

Kilpailut, joiden perusteella Cup-voittaja lasketaan:
31.10.2020

STUL/RS-jaos, Tampere

28.11.2020

Terpsikerho, Kouvola

Suomen Cup-voittaja lasketaan kaikissa niissä luokissa, joissa jaetaan Suomen Mestaruus.
Osallistumisoikeuden osalta poiketaan SM-kilpailujen säännöistä ja noudatetaan kilpailusääntöjä
kuten GP-kilpailuissa. Suomen Cup-tulokset lasketaan GP-kilpailujen mukaisissa GP-luokista.
5.3 Suomenmestaruuskilpailut (SM) Suomenmestaruuskilpailuissa eli SM-kilpailuissa ratkaistaan
vuosittain Suomen mestaruus seuraavissa lajeissa:
– boogie woogie
– bugg
– lindy hop (WRRC:n säännöillä)
– rock’n’roll
– rock’n’roll formaatiot

5.3.1 Osallistumisoikeus
***
SM-kilpailut järjestetään vuosittain yleiselle ja seniori-ikäsarjalle sekä ylimmälle junioriluokalle
avoimessa taitoluokassa seuraavissa lajeissa: boogie woogie, lindy hop, bugg ja rock’n’roll. Lisäksi
SM-kilpailuissa kilpaillaan rock’n’roll naisformaatio.
***

IKM-luokissa Cup-voittajaa ei lasketa johtuen erilaisesta ikäsarjojen yhdistämisestä.

Erilliskilpailuina lasketaan Suomen Cup tulokset Fuskusta ja Rockabillystä ylimmässä yleisessä, seniori
ja junioriluokassa.

RANKING-PISTEIDEN LASKENTA:

A) Kummastakin GP kilpailusta pisteitä jaetaan seuraavasti:
Paras pari tai joukkue saa 15 pistettä, toinen 13 pistettä, kolmas 12 pistettä ja niin edelleen.

17.2 Rankingpisteiden määräytyminen
Kullekin parille ja joukkueelle lasketaan rankinglistoille viidestä (5) viimeksi käydystä
GPkilpailusta mukaan kolme (3) parasta kilpailua. SM-kilpailusta lasketaan rankingpisteet
kuten GP-kilpailusta. Rankingpisteet lasketaan siihen ikäsarjaan, jonka kilpailuun osallistuu.
Rankingpisteitä laskettaessa jätetään ulkomaisten parien sijoitukset huomioimatta siten,
että paras kotimainen pari tai joukkue saa sijoituksestaan huolimatta 15 pistettä ja toinen 13
pistettä ja niin edelleen.
B) Parin/joukkueen kummastakin kilpailuista keräämät pisteet lasketaan yhteen. Suurimman
pistemäärän kerännyt on Suomen Cup-voittaja. Muut sijoitukset menevät niin ikään
yhteenlasketun pistemäärän mukaisessa järjestyksessä.
C) Mikäli yhteenlasketut pisteet menevät tasan voittajan osalta, järjestetään näiden
parien/joukkueiden kesken uusintatanssi marraskuun GP-kilpailun yhteydessä. Muiden
sijojen osalta uusintaa ei järjestetä.
Uusinta tanssin voittanut, voittaa Suomen Cupin.
Tuomarit arviovat uusintatanssin skating-järjestelmän mukaan sijoittamalla parit/joukkueet
sijaluku järjestykseen.

Uusinta tanssi tanssitaan seuraavasti:

•

•

•

•

Boogie woogie:
o

Nopea kierros

o

Yksi erä, jossa kaikki tasapisteissä olevat parit

Bugg:
o

Nopea kierros

o

Yksi erä, jossa kaikki tasapisteissä olevat parit

Lindy hop
o

Nopea jam session

o

Kaikki tasapisteissä olevat parit samassa jam-session erässä.

Rockn´n roll

•

•

o

Yleisessä luokassa akro-kierros, juniori luokka kuten yleensä

o

Mikäli pareja on kaksi, molemmat samassa erässä. Mikäli tasapisteissä
voitosta on kolme tai enemmän paria, kukin pari tanssii omassa
erässään.

Rock´n roll naisformaatio
o

Finaaliohjelma

o

Kukin joukkue omassa erässään.

Fusku / Rockabilly
o

Nopea kierros

o

Yksi erä, jossa kaikki tasapisteissä olevat parit

