
Mis on Tantsuolümpia?

Tantsuolümpia on üle eestiline tantsuvõistlus, kus osalevad 22
tantsustiili esindajad. Võistlus toimub 2023. aastal Elva
spordihoones (edaspidi mainitud kui võistluskeskus) ning toob
tantsijateni just selle õige Olümpia kogemuse. Tantsuolümpia
annab võimaluse kohtuda erinevaid tantsustiile harrastavate tantsijatega, luua uusi
sõprussidemeid, vahetada kogemusi ja võrrelda ennast teiste tantsijatega. Loomulikult
kuulub tantsuolümpia juurde uhke ava- ja lõputseremoonia.
Tantsuolümpia eesmärk on anda tantsu armastavatele inimestele võimalus oma võimeid ja
oskusi näidata, tunnustada tublisid tantsijaid ning anda tantsijatele uut inspiratsiooni
tantsimisega jätkamiseks.
Kohal on professionaalne žürii ja võitjaid premeeritakse auhindadega!

Avashow

Tantsuolümpia algab avashow'ga, mis toimub 27. veebruaril. Avashow’le ootame igast
tantsukollektiivist üks kuni kaks esindajat. Täpsemad juhendid saadame peale
registreerimist.

Ajagraafik

Võistluste ajakava koostab võistluste korraldaja ja avalikustab selle võistlejatele hiljemalt 6.
veebruar 2023.

Pääsmed

Kõik pääsmed (võistlejad + treenerid + saatjad) saab kätte koolimaja sissepääsu juures
asuvast infolauast.
Käepaelad väljastame rühma esindajale. Käepaelte kättesaamiseks tuleb rühma juhendajal
või esindajal täita kohapeal vastav ankeet. Ankeedis tuleb korrektselt täita KÕIK lahtrid.
Käepaela peab kandma võistluskeskuses ja koolimajas, seega kui võistleja osaleb mitmel
päeval, siis peab käepael peale jääma.
Käepaelata võistlejat ei lubata võistlema.
Käepaela kaotamise või katki minemise korral saab uues osta võistluse korraldaja käest.
Käepael maksab 1 euro ning selle soetamiseks tuleb esitada isikut tõendav dokument.

Liiklus

Bussidel on võimalik võistlejate väljumiseks kasutada koolimaja parklat, kuid parkimine
parklas on keelatud. Publikule on parkla parkimiseks avatud, samuti on parkla parkimiseks
avatud oma autoga tulevatele võistlejatel/treeneritel.



Võistlejate liikumine võistluskeskuses

Lavale liikumine toimub vastavalt joonisele ehk kindlat trajektoori
mööda. Võistlejad lähevad soojendussaalist otse ooteruumi,
sealt edasi lava taha ning lavale. Lavalt maha tulles liiguvad
võistlejad teist teed pidi tagasi.

1. Korrus

2. Korrus



Soojendused

Soojenduseks ja võistluseks ettevalmistamiseks on võistlejatele
ette nähtud kaks soojendussaali. Soojendussaali kasutamise
kohta koostame vastavalt võitlusele graafikud, ehk
võistlussüsteem toimub järnevalt: võistlejatel on lubatud teha
proove igal pool, kus on vaba ruumi, kuid igal võistkonnal/võistlejal on enne võistlust õigus
kasutada soojendussaali.  Soojendussaalist liigub võistleja otse võistlejate ooteruumi ning
sealt lavale. Kes ei soovi soojendussaali kasutada, peab sealt ikkagi õigeaegselt läbi
minema, et pääseda ooteruumi.

Riietusruumid

Riietusruumid asuvad koolimaja ruumides. Koolimaja on ühendatud võistluskeskusega
tunneli kaudu, seega ei pea võistluskeskusesse liikuma läbi õue.

Registreerimine

Registreerimine võistlusele on avatud kuni 31. jaanuar kell 23.59.  Registreerida saab
kodulehel lingi kaudu. Võistleja/rühma osalemine kinnitatakse pärast registreerimisvormi
täitmist ning osalustasu tähtajaks tasumist.
Registreerimisavaldused, mis esitatakse pärast tähtaega, vastu ei võeta.

Muusika

Heliteos, mida oma võistluskavas kasutate, tuleb saata võistluse korraldajale hiljemalt
10.veebruariks 2023.a. Heliteosed peavad olema nummerdatud. Numbrid saadavad
korraldajad Teile 1.veebruari päeva jooksul. (Täpsem juhis iga tantsustiili reeglite juures)

Maksmine

Osalemistasu arved saadetakse välja 1. veebruari 2023.a õhtuks ning peavad olema tasutud
hiljemalt 6. veebruari 2023.a hommikul kella 10.00ks.

Rekvisiidid

Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat ei tohi määrida ning elava tule kasutamine laval on
rangelt keelatud.
Kõik võistlusel kasutatavad rekvisiidid tuleb viia selleks ettenähtud rekvisiitide hoidlasse.
Sissepääs võistluskeskuse taga.
Rekvisiidid, tuleb kohe peale võistlust võistluskeskusest kaasa võtta. Need rekvisiidid, mis
on liiga suured kohe kaasa võtmiseks, saab kätte peale auhinnatseremooniat.



Võistluskava video soetamine

Kõigil võitlejatel, rühmadel ja pealtvaatajatel on peale ning enne
võistlusi võimalik endale osta kvaliteetne video oma võistlusest.
Ühe video hind on 10€, kahe video hind 20€ jne.
Võistlusvideo soetamiseks tuleb teha ülekanne võistlust
salvestava ettevõtte Videovanad OÜ pangaarvele (EE292200221079020191), lisades
selgitusse oma kava nimi, enda nimi (juhul kui on rühm, siis rühma nimi), stiil ja
meiliaadress, kuhu tellitud video saata. Paari päeva jooksul saadetakse esitatud
meiliaadressile tellitud video.
Võistlusvideosid on võimalik tellida ja osta ka ette, kuid alles alates 1.veebruarist 2023.
Etteostetud videod saadetakse laiali eelisjärjekorras ja võistluspäeva lõpus.
Videovanad OÜ-le kuuluvad videode õigused, mis tahes meediumis kasutamiseks.
Võistluskavade videosid on õigus kasutada mitte kommertslikul eesmärgil viidates
videosalvestuse teinud ettevõttele.

Auhinnatseremoonia

Finaalis autasustatakse iga ala 1.-6. kohta. Neist 1.-3. koha võitjaid vastava koha medali,
karika, diplomi ja auhinna kotiga.
Ülejäänud finalistid saavad diplomi.
Auhinnatseremooniale oodatakse võistlejaid ühtses riietuses - kas esinemiskostüümis või
oma klubi sümboolikaga ühtses vormis.

Pealtvaatajate istekohad

Pealtvaatajatele on võistluse jälgimiseks publiku tribüün. Kohad on vabalt valitavad, seetõttu
on mõistlik tulla kohale aegsasti, et saaksid endale valida sobiva istumiskoha.
Võistlejatele, kes tahavad vaadata võistlust, on kasutamiseks II korruse tribüünid ning ka
puhkeala ekraanid. Kui need on täis ja publiku tribüünidel on vabu kohti, siis on lubatud
võistlejatel võistluse jälgimiseks kasutada ka publiku tribüüni. Tribüünidel liikumisel palume
meeles pidada kõiki ohutusreegleid, et publiku saabumine, kohalviibimine ja lahkumine (ka
eriolukordades) sujuks ohutult ja turvaliselt.
Kaasvõistlejate esinemise ajal on tribüünide ees liikumine keelatud.

Puhkeala

Võistlejate ja pealtvaatajate kasutada on kolm puhkeala. Puhkealad asuvad 2. korrusel.
Puhkeala nr 2 juures on ka fotosein, mis annab võimaluse luua mälestuse antud
sündmusest.
Igasse puhkealasse on paigaldatud suured ekraanid, et pealtvaatajatel kui ka võistlejatel
oleks võimalik võistlust mugavalt nautida ka väljaspool võistlusala.
Puhkealades on toitlustus kohvikud.



Toitlustus

Kogu võistluste ajal on avatud ka koolimaja söökla. Kõigil võistlusel osalejatel ja ka
pealtvaatajatel on võimalik osta sealt sooja sööki. Maksta on võimalik nii sularahas kui ka
pangakaardiga.

Kellaaegadest kinnipidamine

Kuna tegu on suurima üle eestilise tantsuvõistlusega, siis kellaaegadest kinnipidamine on
väga oluline. Võistleja saabub oma esitluseks võistluse ajakavas ettenähtud kellaajal
ooteruumi.
Põhjuseta ajagraafikust mitte kinnipidamise korral saab iga võistleja/rühm 2 miinuspunkti.

Diskvalifitseerimine

Võistluse reeglite tahtliku rikkumise (muusikapala pikkus ei vasta nõuetele, laval on rohkem
võistlejaid kui registreeritud jne) ja ebasportliku või kohatu käitumise korral on korraldajal
õigus rikkumise sooritanud võistleja/ rühm võistluselt diskvalifitseerida. Võistleja
diskvalifitseerimise korral osalustasu tagasi ei saa.



Loobumine

Pärast registreerimistähtpäeva möödumist tuleb võistlemisest
loobumisest teavitada võistluse korraldajat teatades kirjalikult
taasesitatavas vormis e-posti teel aadressil:
toloobumine@gmail.com.
Võistlusel loobumisest teatamisel rohkem kui 5 kalendripäeva enne võistluse algust
tagastatakse võistlustasu 50%. Loobumisest teatamisel vähem kui 5 kalendripäeva enne
võistluse algust võistlustasu ei tagastata.

Lõputseremoonia

Lõputseremoonia toimub võistluse viimasel päeval pärast kõigi võistluste lõppemist.
Lõputseremoonia lõpetab 2023. aasta Tantsuolümpia.

Üld reeglid

Iga rühma/võistleja juhendaja vastutab tantsijate käitumise eest nii võistluskeskuse kui ka
koolimaja territooriumil.
Võistlusterritooriumil tekitatud kahju puhul esitatakse tantsukoolile korraldaja poolt arve.
Korraldajatel on õigus võistleja/ rühm, kes käituvad lugupidamatult teiste tantsijate või
korraldusmeeskonnaga, võistluselt eemaldada.
Korraldajatel on õigus kasutada tantsuolümpial tehtud foto- ja videosalvestusi oma
äranägemise järgi nii sotsiaalmeedias, reklaamina kui ka muu materjali tarbeks.
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