
STEPP TANTS

Stepptantsude alla on käesolevas reeglistikus liigitatud
need tantsud, kus tantsija tekitab helisid kingade alla
kinnitatud metallplaatidega.  Osaleda võib ükskõik
missuguse stepptantsu stiiliga  – hinnatakse stepptantsu
kui tantsustiili. Ehk stepptantsu hinnatakse antud
võistlusel ühes arvestuses.

Kategoorias lubatud

Soolod Duod Triod Väikesed grupid (4-7)

Muusikapala lubatud pikkus

Soolod/Duod/Triod Väikesed grupid

Min 1.30 min 1.30 min

Max 2.00 min 2.30min

Muusika tempo on vaba.
Lubatud on steppida a`capella nii kogu esituse vältel kui teatud aja jooksul tantsust.
Saatemuusikas ei tohi olla salvestatud stepilööke.

Vanuse kategooriad

Lapsed Noored Täiskasvanud Seeniorid

7 - 11 a 12 - 15 a 16 - 50 a 50+ a

Avame järgnevad võistlusalad

Soolod Duod Triod Väikesed grupid

Lapsed Lapsed Lapsed Lapsed

Noored Noored Noored Noored

Täiskasvanud Täiskasvanud Täiskasvanud Täiskasvanud

Seeniorid Seeniorid Seeniorid Seeniorid



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 - tantsutehnika, kompositsioon, sünkroonsus

Võistlejatel tuleb esitada tehniliselt võimalikult puhtalt sooritatud jalalööke.
Duode, triode ja gruppide puhul on oluline sünkroonsus.
Esitatav  peab sobituma kõlavasse muusikasse nii rütmilt, tempolt kui stiililt.
Õhusammud või akrobaatilised elemendid on need, mille sooritamise vältel on tantsija kõik
kehaosad põrandast lahti.
Õhusammud peavad stiililt sobima tantsuga, mida esitatakse.
Laste vanusekategoorias on õhusammud keelatud.

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!


