
Power Mover tanssikilpailun säännöt 2020 

• Tanssiesityksen videoitu kesto on 2-3 minuuttia, maksimipituus on 3,00 minuuttia! 

• Tanssilaji ja musiikki ovat vapaasti valittavissa 

• Tanssin on oltava uusi ja koululaisten itse suunnittelema. 

• Kaikkien tanssiryhmään kuuluvien on oltava samasta koulusta tai oppilaitoksesta.  
Ryhmällä on oltava kisoissa aikuinen huoltaja (opettaja tai muu koulun aikuinen).  

• Alaluokkien esityksissä opettaja saa osallistua ryhmän ohjaukseen (A- ja C-sarja) 

Kaikissa esityksissä on teemana ILO ja POSITIIVISUUS 
Esityksen teema arvioidaan palautteen yhteydessä.  

• Ilmoittautuminen ja videon lataus on tehtävä 30.9.2020 mennessä KLL:n sivuilta löytyvän 
linkin kautta! 

• Osallistumismaksu on klubikouluilta 30€/ryhmä ja muilta kouluilta 40€/ ryhmä. 

• Kaikille esityksille annetaan lyhyt kirjallinen palaute! 
 

• SARJAT: 
A- alakoulun (1.-6.lk) isot ryhmät, 7-24 tanssijaa.  
B- yläkoulun ja lukion ryhmät, 4-14 tanssijaa (yläikäraja v. 2002 synt.).  
C - alakoulun pienryhmä, 3-6 tanssijaa.  
D - yläkoulun ja lukion oppilaat, 2-3 tanssijaa (yläikäraja v. 2002 synt.).  
N = Näytössarja aloitteleville ryhmille. Ryhmä voi olla 1.-9. luokan saman koulun oppilaista 
koostuva. Ryhmässä on 4-14 tanssijaa. Osallistujan yläikäraja on 17-vuotta. 
Näytössarjan ryhmiä ei aseteta paremmuusjärjestykseen. 

 
• Soittajina tai muuten lavastuksena olevia koululaisia voi olla ryhmän enimmäismäärän lisäksi 

mukana ja heitä ei lasketa tanssiryhmään kuuluviksi. Nämä koululaiset eivät voi esiintyä 
muuten kuin lavasteina tai soittajina! 

• Kisaan osallistuvan koulun opettajan/opettajien on nähtävä ja hyväksyttävä esitys ennen 
aluekisaan osallistumista. Esityksen on sovelluttava koulun eettisiin arvoihin! 

• Esiintymislavan/-alueen koko videoiduissa esityksissä on vapaa, mutta sen on mahduttava 
kameran näyttöön koko ajan.   

• Videoesityksistä valitaan finaaliin 3-6 ryhmää/sarja, osallistujamääristä riippuen. Mikäli 
sarjassa on ainoastaan 1-3 esitystä, finaaliin valinnasta päättää tuomaristo yhdessä 
Koululiikuntaliiton edustajan kanssa.  

• Finaali järjestetään 10.-18. marraskuuta 2020, mikäli se on terveydellisesti mahdollista ja 
osallistujamäärä on riittävä. Mikäli finaali järjestetään, niin ajankohta ja ohjeet ilmoitetaan 
lokakuun alussa. 

• Videointi ohjeet:  
- kuvaus yhdellä paikallaan olevalla kameralla vaakasuuntaan yhtäjaksoisesti. Kamera ei saa 
  liikkua kuvauksen aikana. Kuvanlaatu sekä ääni tulee olla mahdollisimman hyvä.  
- valaistus tulee olla niin hyvä, että tanssijat näkyvät selkeästi koko ajan (myös ilmeet ja eleet) 
- kuvauksessa saa käyttää lisätietona tekstiä joko esityksen alussa tai lopussa 
- yksi tanssijoista kertoo aluksi esityksen nimen  
- Huomioi tekijänoikeudet. Osallistuja vastaa, että materiaali noudattaa hyviä tapoja!  
 

                                                                                                         
PM -videokisan säännöt ryhmille 10.6.2020 


