Tantsukool Cestants kutsub osalema tantsuvõistlusel

CESTANTS JÕGEVA DANCESTAR
+ LATIN EDITION
Üritus toimub 08.-10.jaanuar
Jõgeva Spordikeskuses Virtus (Aia 40,Jõgeva)

TERE TULEMAST!
Oleme valinud oma ürituse asukohaks külmapealinna Jõgeva. Oleme valmis
tutvustama Teile oma armsa väikese linna võlusid ning ootame kõiki tantsima.

Kaugus TARTUST 50 km
Kaugus TALLINNAST 160 km
Kaugus PÄRNUST 170 km
Kaugus VÕRUST 130 km

MAJUTUS
Juhul kui tundub, et vajate puhkust ja peatust tantsutrallist, siis oleme Teie jaoks
välja vaadanud võimalikud majutusasutused kus jalga puhata:

★
★
★
★

Jõgeva Spordikeskuse hostel (www.booking.com)
Huntfood majutus (www.booking.com)
Õuna Puhketalu (www.booking.com)
Kuremaa hotell (www.booking.com)

VANUSE KATEGOORIAD
Meie võistlusel on võimalik võistelda järgnevates vanuse kategooriates:
★
★
★
★
★
★

Mini Täheke* – kuni 7- aastased tantsijad (kaasa arvatud)
Lapsed – 8-10 - aastased tantsijad
Noored I – 11-13 - aastased tantsijad
Noored II – 14-17 - aastased tantsijad
Täiskasvanud – 18-aastased ja vanemad tantsijad
Dance for Life – igas vanuses täiskasvanud hobitantsijad
Vanust arvestatakse võistluse toimumise kuupäeva järgi 08.jaanuar 2021.

TANTSUSTIILID
Võimalus on võistelda erinevates stiilides. Iga grupp võib võistelda kategoorias ühe
tantsuga.
★
★
★
★
★
★
★
★

Salsa (väike grupp, suur grupp, soolo, duo)
Bachata (väike grupp, suur grupp, soolo, duo) alates noored!
All latin (väike grupp, suur grupp, soolo, duo)
Lüüriline Jazz (väike grupp, suur grupp, soolo)
Kaasaegne tants (väike grupp, suur grupp, soolo alates noored)
Show (väike grupp, suur grupp, soolo, duo)
Mini Tähekesed (väike grupp, suur grupp, soolo)
HipHop (väike grupp, suur grupp, soolo)

Salsa - Välja peaks tulema salsa eripära ja tehnika. Tegemist on spetsiifilise ladina
tantsuga. Kavadega võistlejad peaksid kasutama vastava stiili muusikat. Number
võib pakkuda show’d ja meelelahutust kuid kaduda ei tohiks tantsu eripära ja stiil.
Selles kategoorias hinnatakse stiili, tehnikat, visuaali, musikaalsust ja seda, kuidas
võistleja suudab oma keha valitseda. Improvisatsiooni voorus kasutatakse originaal
salsa muusikat.
Bachata - Välja peaks tulema bachata eripära ja tehnika. Tegemist on spetsiifilise
ladina tantsuga. Kavadega võistlejad peaksid kasutama vastava stiili muusikat.
Number võib pakkuda show’d ja meelelehutust kuid kaduda ei tohiks tantsu eripära
ja stiil. Selles kategoorias hinnatakse stiili, tehnikat, visuaali, musikaalsust ja seda,
kuidas võistleja suudab oma keha valitseda. Improvisatsiooni voorus kasutatakse
originaal bachata muusikat.
All latin - Tegemist on kategooriaga, kus välja peab tulema ladina tantsude tehnika.
Seal võib kasutada nii chacha, samba, salsa, jive jms ladinatantsude tehnikat.
Number või etteaste võiks pakkuda meelelahutust kuid tants ei tohiks olla showtants
vaid peaks olema siiski selgelt eristatav ladina tants. Seal hinnatakse tehnikat,
rütmitaju, visuaali. Gruppide ja duode puhul omavahelist keemiat ja koostööd.
Mini Tähekesed saavad võistelda väikese ja suure grupina mudilaste tantsudega.
Samuti saavad Tähekesed võimaluse tantsida improvisatsiooni voorus soolot ladina
rütmide järgi. Mini Tähekesed saavad esitada ka oma õpitud soolo kava.
Korraldaja muusika järgi on võimalus tantsida soolona salsat, bachatat, all latin,
show'd, lüürilist jazzi, hiphopi ja kaasaegset tantsu.
Oma muusika järgi on võimalus enda kava esitada soolona ja duona bachatas,
salsas, all latin, lüürilises jazzis, shows, hiphopis ja kaasaegses tantsus.
NB! Bachata, salsa ja all latin duo võib olla paaris ka poiss/tüdruk, mees/naine.
Väike grupp on 3 - 10 tantsijat. Võib olla kuni 2 vanuseastmest vanemat tantsijat.
Suur grupp on 11-30 tantsijat. Võib olla kuni 4 vanuseastmest vanemat tantsijat.

MUUSIKA
Palume muusika saata hiljemalt 14.detsembriks võistluse e-mailile:
cestantsdancestar@hotmail.com
NB!
Palun märgi faili nimi selliselt, et oleks aru saada, millisele grupile või
tantsijale see kuulub. Valesti märgitud muusikat vastu ei võeta.
Palun vaata, et Sinu muusika ei sisaldaks ebasündsaid väljendeid, ei mõjuks
kellelegi solvavalt ja oleks eakohane.
Soolode ja duode muusika minimaalne pikkus 01:50 ja maksimaalne
soovituslik pikkus 02:15. Grupitantsude minimaalne pikkus 02:30 ja
maksimaalne 04:00. NB! Salsa, bachata ja all latin grupikavade minimaalne
pikkus on 02:15 ja maksimum 3 minutit. Mini tähekeste grupitantsu
minimaalne pikkus on 02:00 ja maksimaalne soovituslik 03:00.

HINNAKIRI
★ Mini tähekesed (grupp, soolo) - 10 eurot
★ Grupitantsijad - 15 eurot tantsija
★ Soolo/duo tantsijad - 18 eurot
★ Iga järgnev osalus - 6 eurot
★ Sissepääs pealtvaatajale - 5 eurot päev
Selgitus: Osalustasu baasiks võetakse kõrgema tasuga kategooria. Kui tantsija
osaleb grupitantsijana ja teeb lisaks soolot, siis on tema tasu 18+6 =24 eurot.
Kui tantsija osaleb grupitantsijana ja teeb lisaks kahte soolot, siis on tema tasu
18+6+6 = 30 eurot.
Osalustasu tuleb tasuda arvel viidatud kuupäevaks ja see tagab võistlusel osaluse.
Haigestumise jms põhjusel võistlusel mitte osalemisel osalustasu tagasi ei maksta.
NB! Iga tantsija saab käepaela alusel kohvikust sooja suppi!

HINDAMINE JA AUTASUSTAMINE
Võistlust hindavad vastavat pädevust omavad kohtunikud.
Võistluse peakohtunik jälgib, et võistlus toimuks vastavalt reglemendile.
★ Kohtunikud ei saa hinnata enda tantsijaid.
★ Kohtunikud hindavad originaalsust, usutavust, terviklikkust,
eakohasust, tehnikat.
★ Hindamine toimub 7 - palli süsteemis.
★ Mini Tähekesi tunnustatakse eripreemiatega.
Autasustatakse gruppe 1.-3. koht. Soolodes, duodes ja triodes autasustatakse
1.-7. kohta (s.h. medalid 1.-3. kohta).

REGISTREERIMINE
Registreerimiseks saada enda soov ja klubi nimi emailile:
cestantsdancestar@hotmail.com
REGISTREERIMINE ON AVATUD
01.november - 27.november 2021

VEEL MÕNED TÄHELEPANEKUD:
★ Hoiame tantsupõrandat! Kasutame vahetusjalanõusid ja ärme kasuta midagi,
mis võiks põrandat kahjustada!
★ Kasutame riietusruume ja tualetti heaperemehelikult ja lahkudes võtame
kaasa oma prügi või paneme selle prügikasti!
★ Suhtume teistesse võistlejatesse ja korraldustiimi sõbralikult ja elame kõigile
tantsijatele kaasa!
★ Kohapeal on olemas kohvik!
★ Olemas on esmaabi!
★ Kui oled hätta jäänud või sul on muresid, siis pöördu korraldaja meeskonna
poole.

Täiendavate küsimuste korral:
Email: cestantsdancestar@hotmail.com
Tel: +372 53 433 449

KOHTUMISENI JÕGEVAL!

