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Yleistä kuviotansseista
• Verryttelyssä ennen jokaista tanssia 3 minuuttia, josta ensimmäiset 

30 sekuntia ilman musiikkia ja 2,5 minuuttia ISU:n kyseiselle tanssille 
määrittämää verryttelymusiikkia.

• Kuviotanssien verryttelyryhmässä saa olla maksimissaan 6 paria.
• Kilpailusuoritusta varten parit toimittavat oman musiikin, joka voi 

olla myös ISU-levyltä.
• Ylituomarin tehtävään kuuluu suorituksen aikana varmistaa, että 

musiikin tempo ja suorituksen kesto on vaaditunlainen.
• Muista musiikkivähennyksistä tuomaristo ja ylituomari äänestävät



Beginners (tulokkaat)

Kuviotanssit
• Dutch Waltz
• Tango Canasta

• Maksimissaan vaikeustaso (level) Basic, jos 75% kuviotanssin 
elementistä suoritetaan

• Esittämisen osa-alueet (komponentit): 
Timing, presentation ja skating skills (ajoitus, esittäminen ja perusluistelutaidot)



Basic Novice (debytantit)

• Kuviotanssit
• Swing Dance
• Willow waltz
• Tango fiesta

• Kilpailuissa tanssitaan 2 tanssia, jotka arvotaan arvonnassa
• Ei Key Pointseja, maksimissaan vaikeustaso (level) 1
• Esittämisen osa-alueet (komponentit): 

Timing, presentation ja skating skills (ajoitus, esittäminen ja perusluistelutaidot)



Intermediate Novice (noviisit)
• Kuviotanssit:

• Kaudelle 2022-2023 ryhmät 1 ja 2, tanssittava ryhmä arvotaan joka kilpailuun
• Ryhmä 1

• Rocker Foxtrot
• American waltz

• Ryhmä 2
• Fourteenstep
• Tango

• 1 Key point, maksimissaan vaikeustaso (level) 2
• Esittämisen osa-alueet (komponentit): 

Timing, presentation ja skating skills (ajoitus, esittäminen ja perusluistelutaidot)



Advance Novice (SM-noviisit)

• Enimmäisikä tytöt 14 vuotta ja poika 16 vuotta (1.7 mennessä)
• Kuviotanssit

• Westminster Waltz
• Argentine Tango

• 2 Key points, maksimissaan vaikeustaso (level) 3
• Esittämisen osa-alueet (komponentit): 

Timing, presentation ja skating skills (ajoitus, esittäminen ja perusluistelutaidot)













Esimerkkejä

• Fourteenstep
https://www.youtube.com/watch?v=xwTtY-Id7hA

• Argentine Tango
https://www.youtube.com/watch?v=PrfThIY5jaA

• American waltz
https://www.youtube.com/watch?v=CQADqQRO0UU&t=74s

https://www.youtube.com/watch?v=xwTtY-Id7hA
https://www.youtube.com/watch?v=PrfThIY5jaA
https://www.youtube.com/watch?v=CQADqQRO0UU&t=74s


• ISU Communication 2463 ID 2022 Novice Communication
sivut 4, 5 ja 15

• ISU Communication 2484 ID Requirements with ongoing validity…
sivut 22 ja 23:
"Marking guide for Grades of Execution of Required Elements"

• Muita hyödyllisiä ISU Communicationeita 2022-2023 ovat mm. 2473 ID Scale of 
Values ja 2468 ID Requirements for Technical Rules season 2022/23

• ISU Communications: 
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications

• ISU Rules: 
https://www.isu.org/inside-isu/rules-regulations/isu-statutes-constitution-regulations-technical

• Jäätanssin käsikirjat ja tietoja: 
https://www.isu.org/figure-skating/rules/id-handbooks-faq

ISU:n materiaaleista lainattuja sivuja ja ISU sääntöjä/ohjeita

https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications
https://www.isu.org/inside-isu/rules-regulations/isu-statutes-constitution-regulations-technical
https://www.isu.org/figure-skating/rules/id-handbooks-faq
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