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YLEISTÄ
• Musiikki

• Saa olla laulettua, mutta sen täytyy olla sopivaa jäätanssiin, ei provosoivaa
• Musiikki on valittava ISU:n Jäätanssin teknisen komitean kullekin kaudelle asettamista musiikeista 

ja jos tempo on määritetty, sitä on noudatettava
• Ohjelman alussa musiikki voi olla ilman rytmikästä tempoa 10 sekuntia

• Pysähdykset
• Ohjelman alussa pari saa olla paikoillaan enintään 10 sekuntia, myös liikkeelle lähdön jälkeen.
• Ohjelman aikana 2 maksimissaan 5 sekuntin pysähdystä tai 1 maksimissaan 10 sekuntin

pysähdys.
• Tanssipiruettia tai koreografista pyörivää elementtiä ei lasketa pysähdykseksi.

• Pattern
• On luisteltava vastapäivään ja kentän pitkä akseli on ylitettävä kummassakin päädyssä enintään 

30 m päädystä.
• Pitkän akselin saa ylittää menossa/ulostulossa askelsarjaan ja menossa kuviotanssielementtiin.
• Silmukat kaikkiin suuntiin on sallittu, paitsi kuviotanssin tyyppisessä askelsarjassa.



• Erkaantumiset
• Pari saa olla ohjelman alussa ja/tai lopussa 10 sekuntia, ei rajoitusta matkalle
• Otetta ei saa irrottaa paitsi otteenvaihtoa varten tai vaadittua elementtiä tehtäessä.
• Etäisyys maksimissaan kaksi käden mittaa
• Otteiden vaihdot siirtymäelementeissä saa olla maksimissaan yhden tahdin.

• Koskeminen jäähän käsillä
• Ei ole sallittua

• Puvut
• Pukujen on oltava tyylikkäät ja ja niiden on oltava sopivat urheilukilpailuun. 

Puvusta ei saa tulla vaikutelmaa liiallisesti alastomuudesta tai teatraalisuudesta. Vaatetus saa 
kuitenkin kuvastaa valittua musiikkia.

• Miehellä tulee olla täysipituiset housut
• Naisella saa olla housut
• Tukia tai asusteita ei saa olla



RYTMI

• Junior: Tango plus at least one of the following Dance Styles – Paso Doble, 
Flamenco, Spanish Waltz, Fandango, Bolero, Jota, Sevillanas, Milonga

• The Pattern Dance Element - Argentine Tango - skated to Tango rhythm, with the range
of tempo: 24 measures of 4 beats per minute (96 beats per minute) plus or minus 2 
beats per minute

• Senior: Latin Dance Styles: At Least Two (2) Different Dance Styles/Rhythms
chosen from Salsa, Bachata, Merengue, Mambo, Cha Cha, Rhumba, Samba

• The Pattern Dance Type Step Sequence and Step Sequence must be skated to a 
different Latin Style/Rhythm



ELEMENTIT – ISU Communication 2468 sivut 3 ja 4





Esimerkkejä

• Junnut rytmitanssi
https://www.youtube.com/watch?v=k2LaDSnhu_4&list=RDCMUCbv3gs
BXzIwotCt2JGySfJA&start_radio=1&rv=k2LaDSnhu_4&t=8

• Sennut rytmitanssi
https://www.youtube.com/watch?v=GNaNjNnOAMA

https://www.youtube.com/watch?v=k2LaDSnhu_4&list=RDCMUCbv3gsBXzIwotCt2JGySfJA&start_radio=1&rv=k2LaDSnhu_4&t=8
https://www.youtube.com/watch?v=GNaNjNnOAMA


• 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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