
KANTRI JA LINE TANTS

Rivitants (ka line-tants; inglise keeles line dance) on
kindlal koreograafial põhinev tantsustiil, kus teatud
grupp inimesi olenemata soost või vanusest esitab
korduvaid sammutsükleid ühes või mitmes reas või
veerus. Kõik tantsijad on näoga samas suunas ning
teevad samal ajal samu samme, olemata seejuures
teiste tantsijatega füüsilises kontaktis. Vanemates
rivitantsudes esineb ka "ridu", kus tantsijad on teineteise
poole näoga, "rea" moodustab ring või järgnevad tantsijad pikas rivis juhttantsijale hoides
näiteks kätt eesliikuja õlal.

Kategoorias lubatud

Väikesed grupid (3-7) Suured grupid (8-24)

Muusikapala lubatud pikkus

Väikesed grupid Suured grupid

Min 2.30 min 2.30 min

Max 3.00 min 4.00 min

Vanuse kategooriad

Täiskasvanud I Täiskasvanud II

16 -40 a 40+ a

Avame järgnevad võistlusalad

Väikesed grupid Suured grupid

Täiskasvanud Täiskasvanud

Igas kategoorias on eelvoor kohapeal, kus finaali pääseb 6 paremat, kus tuleb päeva jooksul uuesti
tantsida medalite peale. Finaale hinnatakse kohtadega!



Hindamine

Kohtunike on 5 (hinnatakse punktisüsteemis 1;1,5;2;2,5…10)
Kolm kategooriat - koreograafia, musikaalsus, stiilne sobivus

- Koreograafias hinnatakse sammude ja suunade selgus tantsu esitamisel, sammude vaheline
sobivus, järgides keha loomulikku liikumist, tantsu voolavus, struktuur, erilised
sammukombinatsioonid.

- Musikaalsuses hinnatakse sammude sobivus muusikaga ja muusikas erinevate eripärade
kasutamist.

- Stiili sobivuse hindamise alused: sammude stiilne sobivus muusikaga (nt tša tša tša rütmi
puhul oodatakse tša-tša-tšad) ning kostüümi.

Osalustasu

Esimene start 20 eurot võistleja, teine start 8 eurot, kolmas start 5 eurot, ülejäänud stardid tasuta!
Iga start võib olla erinevas stiilis. (nt üks start on Show kategoorias, teine on Hip-hopis, kolmas
Jazzis ning neljas Võistlustantsus jne. Kokku teeb see võistlejale ainult 33€)

Registreerimine

Registreerimine on avatud 01.01.-31.01.2023 kodulehel.

Muusika

Muusika saatmiseks on link kodulehel. Kohe registreerimise lingi all.
Muusika esitamise viimane aeg on 10.02.2023.
Muusika tuleb esitada järgmisel kujul: nt 25.pealkiri, 4.pealkiri, 79.pealkiri jne
Numbri saadame Teile peale registreerimise lõppu meilile.

Tantsuolümpia meeskonnal on õigus reeglite rikkumise korral rakendada kontrolli ning vastavalt
sellele, kas esitada karistus või eemaldada võistlusest!


