VIRTUAALNE TANTSULAHING 2021

IDEE
Uus reaalsus, milles täna elame, on andnud võimaluse uuteks väljakutseteks, värsketeks
vaadeteks ning edasi liikumiseks. Sestap oleme ellu kutsunud täiesti uutmoodi lähenemise
tantsukoolide ja -stuudiote vaheliseks mõõduvõtmiseks ning tähelepanuväärsete esituste ja
loovuse kroonimiseks.
Kuulutame välja VIRTUAALSE TANTSULAHINGU, millest ootame osa võtma kõiki
tantsukoole ja -stuudioid, kes usuvad, et tants on suurem kui elu.
VIRTUAALNE TANTSULAHING on veebikeskkonnas peetav tantsuvõistlus, mis võimaldab
tantsu loomist ja esitamist oma kodustuudiost või kodukandist lahkumata. Erilist rõhku
pööratakse tantsijate leidlikkusele ja loovusele teha oma esitatav kava silmapaistvaks ning
meeldejäävaks järgides seejuures siiski ka hetkel kehtivaid reegleid ja piiranguid, et vältida
viiruste levikut.

TOIMUMISE AEG
VIRTUAALNE TANTSULAHING leiab aset veebikeskkonnas perioodil 11. jaanuar kuni 21.
märts 2021, mil iga kahe nädala järel avaldatakse uus teema või ülesanne, mida osalev
tantsukool või -stuudio lahendama hakkab.
Esitatavate ülesannete graafik on järgmine:
I tantsulahing 11.01.2021 - 21.01.2021, tööde esitamise aeg hiljemalt 21.01.21 kell 23.59;
II tantsulahing 25.01.2021 - 04.02.2021, tööde esitamise aeg hiljemalt 04.02.21 kell 23.59;
III tantsulahing 08.02.2021 - 18.02.2021, tööde esitamise aeg hiljemalt 18.02.21 kell 23.59;
IV tantsulahing 22.02.2021 - 04.03.2021, tööde esitamise aeg hiljemalt 04.03.21 kell 23.59;
V tantsulahing 08.03.2021 - 18.03.2021, tööde esitamise aeg hiljemalt 18.03.21 kell 23.59.
Iga tantsulahingu tulemused avalikustatakse tantsude
pühapäeval kell 18.
Samal ajal antakse teada ka uue tantsulahingu teema.

esitamise

tähtaja

järgmisel

VIRTUAALSE TANTSULAHINGU REEGLID
1. Võistlusel ei liigitata tantsijaid vanuse ega tantsustiili poolest. Samuti ei piirata
tantsijate vahetumist võistluse jooksul. Ühe tantsukooli/tantsustuudio saab võistlusele
kirja panna üks kord (st kui tegelikult on tantsukoolis tantsijad esindatud
vanusegrupiti mudilastest kuni igavesti noorteni, siis antud võistluse raames ei oma
vanus tähtsust, võistlustele registreeritakse tantsukool tervikuna).
2. Grupi suurus läbi kogu võistluse peab olema vähemalt 5 tantsijat ja mitte rohkem kui
30 tantsijat.
3. Grupi liikmed võivad võistluse käigus muutuda (st kui esimest tantsulist ülesannet
valmistavad ette ja esitavad ühed tantsijad, siis järgmise tantsulise ülesande võivad

luua ja ette kanda tantsukooli teised tantsijad). Tantsijate vahetumise eesmärgiks on
anda kõigile tantsukooli tantsijatele võimalus võistlusest osa võtta.
4. Esitatava kava asukoht ei ole reguleeritud. Peame oluliseks hinnata tantsijate loovust
ning leidlikkust põnevate tantsukeskkondade kasutamisel. Oluline on vaid jälgida, et
keskkond, mida tantsu esitamisel ja filmimisel kasutatakse, oleks ohutu kõigile
osalejatele.
5. Erinevate rekvisiitide kasutamine on rangelt soovituslik. Taaskord - piiranguks on
vaid oma fantaasia!
6. Tantsulise ülesandega sobituvad kostüümid on teretulnud, kuid mitte kohustuslikud.
7. Hindamisele esitatav video ei tohi olla lühem kui 2 minutit ja pikem kui 3 minutit.
8. Hindamisele esitatav video ei pea olema filmitud ühe võttena ning võib olla
monteeritud. Logode ja reklaami lisamine esitatavale videole pole lubatud.
Nõuded videole:
● Kaadrisagedus 25 või 50 FPS (kaadrit sekundis);
● Maksimaalne resolutsioon 1920x1080;
● Maksimaalne bitrate (andmetihedus) 15MBs.
9. Tantsulises ülesandes kasutatav muusika ei tohi sisaldada ebasündsaid väljendeid
ega olla vihaõhutav või solvav.
10. Tantsulise ülesande lahendamisel võib tantsijatel abiks olla juhendaja või treener.
11. Osaleva tantsukooli/tantsustuudio vastutada jääb videos esinevate alaealiste laste
vanemate nõusoleku olemasolu filmimiseks.
12. Võistlusele esitatavates kavades kasutatud muusikapala pealkirjad ja esitaja nimed
edastada etteantud vormi vahendusel.

REGISTREERIMINE
Võistlusele on lubatud registreerida üks tantsukool/tantsustuudio vaid üks kord (st
võistlustele ei panda kirja mitte konkreetset tantsugruppi, vaid tantsukool tervikuna).
Võistlustele registreerimine lõpeb hiljemalt 31. detsember 2020.
Registreeri SIIN: https://forms.gle/HSrago3bvuJ8DvUp8
OSALUSTASU
Osavõtutasu on 50 eurot osaleva tantsukooli kohta kogu võistluse eest.
Osavõtutasu kanda hiljemalt 31.12.2020 MTÜ Meie Stuudio arvele EE842200221042632561

HINDAMINE
Võistlusele esitatud kavasid hindavad võistlusel osalevad tantsukoolid ja tantsuvõistlusega
mitteseotud kohtunikest koosnev žürii. Osalevad tantsukoolid/stuudiod oma kavale punkte
anda ei saa.
Võistlevate tantsude hindamisse on soovituslik kaasata igas vanuses tantsijaid oma
tantsukoolist. Tantsukooli/stuudio poolt tantsudele antavad punktid edastatakse hiljemalt
ülesande esitamise tähtaja järgsel laupäeval kell 23.59 aadressil
I tantsulahingu hindepunktid edastada hiljemalt 23.01.2021;
II tantsulahingu hindepunktid edastada hiljemalt 06.02.2021;
III tantsulahingu hindepunktid edastada hiljemalt 20.02.2021;
IV tantsulahingu hindepunktid edastada hiljemalt 06.03.2021;

V tantsulahingu hindepunktid edastada hiljemalt 20.03.2021.
Punkte antakse vastavalt:
12 punkti kõige enam meeldinud kavale
10 punkti
8 punkti
7 punkti
6 punkti
5 punkti
4 punkti
3 punkti
2 punkti
1 punkt
Igal kahe nädala järel kujuneb antud punktide põhjal edetabel, mis avaldatakse
veebikeskkonnas. Et aga lõplikud võistluste tulemused avaldatakse alles TANTSULAHINGU
lõpus, tasub pingutada iga ülesandega. Sest võit ühe ülesandega ei tähenda VIRTUAALSE
TANTSULAHINGU võitmist.

VÄLJAANTAVAD AUHINNAD
Peaauhind 1000 eurot kohe ülekandega!
Lisaks auhind iga tantsulahingu võitjale!
Eripreemiad!

