
HAPPY DANCERS BALTIC CUP 2019 REGLEMENT

Ülevabariigiline tantsuvõistlus toimub 21-22. märtsil 2020a. Pärnus Kesklinna
Koolide Võimlas aadressil Kuninga tn. 29. 
Toitlustus kohapeal olemas, maksmine sularahas! Avatud esmaabipunkt!

Meie neljandal võistlusel on esindatud järgmised tantsustiilid:

Lyrical Jazz Impro – improvisatsiooniline lüüriline soolo
Disko – solo, duo, trio, small group (4-10)
Hip Hop – solo, duo, small group (3-10), big team (10-..., grupis on lubatud kuni 3 vanemat tantsijat)
Lyrical Jazz – solo, duo, small team (3-10), big team (10- ...., lubatud kuni 3 vanemat tantsijat)
Contemporary Jazz – solo, duo, small team (3-10), big team (10- ..., lubatud kuni 3 vanemat tantsijat)
Show Dance  – solo, duo, small team (3-10), big team (10- ....., lubatud kuni 3 vanemat tantsijat)
Sport Dance – solo, duo, small team (3-10), big team (10- ....., lubatud kuni 3 vanemat tantsijat)
Gymnastic Show Dance – small team (3-10), big team (10- ..., lubatud kuni 3 vanemat tantsijat)
Break battle – 1 vs 1, 2 vs 2

Osaleda saab  nii solo, duo, trio, small groupi kui big teami ehk formatsiooniga. Osalustasu igale 
rühmatantsijale on 15 € eurot, solotajatele-duotajatele 20.-,  iga uue tantsuga lisandub 5 € eurot. 
Näiteks, kui tantsija teeb nii soolo kui rühmakava, siis süsteem arvestab tema esimeseks stardiks 
kallima ehk siis soolo 20.- ja rühmatants lisandub juurde 5.-, kokku 25.- eurot. Kui ta teeb veel lisaks 
duo ja mõne solo, siis iga tants liidab juurde 5.- eurot osalustasule. Ei ole nii, et solo eest küsime 20 ja 
rühmatants lisaks 15.- eurot, esimeseks tantsuks arvestame solo/duo maksumuse.
Pealtvaatajate pilet maksab 7.- eurot päev! 2-päeva pilet 10.- eurot! Registreerimine algab 13. 
jaanuaril  ning lõpeb 31. jaanuaril 2020. Selleks, et tantsijaid registreerida, palun saatke meil 
osalemissooviga ning saadame teile vastu registreerimislingi ning õpetuse, kuidas registreerida. 
Palume osalussoovist teada anda meiliaadressil: balticcup@happydancers.ee
 
Facebookis leiate meie ürituse selliselt aadressilt: 
https://www.facebook.com/events/301973724046453/  või sisestage otsingusse lihtsalt Happy Dancers 
Baltic Cup 2020. Kogu info ning pildigaleriid ilmuvad just sinna lehele. Palun jagage ürituse FB linki 
oma õpilastele ka, et nad saaksid ennast osalejaks märkida, nii jõuab edaspidi kogu info ilusti ka kõigi 
nendeni, kes on märkinud „Going”. Pilte tantsijatest teeb taas meie imeline fotograaf Andrek Assor. 
Samuti valmib lühivideo Erik Naissaare käe all. Piltide jagamisel sotsiaalmeedias palume alati 
viisakalt märkida fotode autor:  ANDREK ASSOR.

VANUSEASTMED SOLODELE-DUODELE:

Mini kids   kuni 7-aastased (kaasa arvatud), sündinud 2013, 2012 jne.

Children 1 8-9-aastased, sündinud  2011, 2012

Children 2 10-11-aastased, sündinud 2009, 2010

Junior 1 12-13-aastased, sündinud 2007, 2008

Junior 2 14-15-aastased, sündinud 2005, 2006

Adult 16 -21-aastased, sündinud 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 

Forever young 18-...., sündinud 2002, 2001 jne.

mailto:balticcup@happydancers.ee
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NB! Tantsijaid ja tantse on võimalik registreerida eraldi algajate ja edasijõudnute tasemetesse, 
algaja on tantsija, kes võistleb sel hooajal esimest aastat või äärmisel juhul teist hooaega, taseme 
otsustab treener ning algaja rühm on see rühm, kes tantsib esimest hooaega koos! Korraldajal 
on õigus algajatesse registreeritud tantsija (rühm) tõsta edasijõudnute kategooriasse, kui on 
teada, et sellenimeline laps (rühm) on eelmistel aastatel juba võistelnud!

VANUSEASTMED GRUPPIDELE:

Mini kids kuni 7-aasased (kaasa arvatud)

Children 8-11-aastased ( suures grupis lubatud kuni 3 juniorit)

Junior 12-15-aastased ( suures grupis lubatud kuni 3 adulti)

Adult 16 – 21-aastased (suures grupis lubatud kuni 3 vanemat tantsijat)

Forever young  18- 110 :)

KATEGOORIAD:

Solo – tantsija esitab soolokava üksinda 

Duo – tantsijad esitavad tantsukava koos paarilisega

Trio – tantsuplatsil tantsivad korraga 3 tantsijat

Small Group – 4-10 tantsijat korraga platsil ( kavas võib osaleda 1 vanuseastmest vanem tantsija)

Big Team (Formatsioon) – tantsuplatsil on korraga üle 10-liikmelised tantsugrupid, kasvõi 50 tantsijat
korraga. ( kavas võib osaleda max. 3 vanuseastmest vanemat tantsijat)

ESIALGNE TANTSUSTIILIDE JAOTUS:

21.03.2020  22.03.2020

Uksed avatakse 9:00 Uksed avatakse 9:00 

10:00 võistluste algus 10:00 võistluste algus

Disco – solo, duo, grupid
Lyrical Jazz Impro solo Show Dance – solo, duo, grupid, 
Hip Hop- solo, duo, grupid Sport Dance – solo, duo, grupid
Lyrical Jazz – solo, duo, grupid BREAK battle – 1 vs 1, 2 vs 2
Contemporary – solo, duo, grupid Gymnastic show dance- grupid



NB! Iga tantsukool saab oma treeneritele tasuta käepaelad vastavalt laste arvule!

Kuni 10 tantsijat – 1 tasuta käepael
10-30 tantsijat – 2 tasuta käepaela
30-45 tantsijat – 3 tasuta käepaela
45-60 tantsijat – 4 tasuta käepaela
60 ja rohkem tantsijat – 5 tasuta käepaela 

KATEGOORIAD KAVADELE:

SHOWTANTS – SHOW DANCE

Showtantsus on lubatud kõik, number peab olema kaasahaarav ja meelelahutust pakkuv, mida tahaks 
vaadata uuesti ja uuesti. Üldjuhul on muusika lõbus, aga kui suudate kurva muusikaga kaasahaarava 
kava üles ehitada, siis palun väga. Showtantsus võib kasutada akrobaatilisi elemente ja tõsteid igas 
vanuseastmes ning võib miksida kõiki erinevaid tantsustiile ja muusikaid. Dekoratsioonid laval on 
lubatud! Showtantsus saavad osaleda KÕIK VANUSED!

Solo (kava pikkus 1:30-2:30)

Duo (kava pikkus 1:30-2:30)

Small group kuni 10 tantsijat (kava pikkus 2-3 minutit)

Big team (formatsioon) 10 - ... tantsijat (kava pikkus 3-5 minutit). Muusikad KÕIK omal valikul,
laetakse korraldaja poolt saadetud juhiste järgi!

DISKOTANTS - DISCO DANCE

Muusika on väga kiire ja rütmikas, tants ise särtsakas, kiire ja jõuline. Diskotantsu näol on tegemist 
võimlemise, aeroobika ning akrobaatikaelementidel põhineva tantsustiiliga, kuid kõike seda 
turbokiirusel :) Lubatud on uhked ja värvilised kostüümid, laske fantaasial lennata!  Hea tava kohaselt 
ei tasu ülepakutult make up-i kasutada nii mini kidsidel kui childrenitel. Tavadiskos ei ole lubatud 
hundirattad, fläkid, saltod! Oluline on liikuvus ning kogu tantsuplatsi kasutuse oskus. Ühes voorus 
tantsitakse 3 korda, ühine soojendusring kestab 30 sekundit, millele järgneb 1 minut tantsu 
väiksemates gruppides ning sellele järgneb taas 30 sekundit ühist tantsu. Finaali pääsenud 6 tantsijat 
saavad oma viimase esituse teha ühekaupa suurel põrandal! Diskotantsu saavad tantsida kõik 
vanusegrupid.

Solo – tantsija esitab 1-minutilise soolokava (eraldi arvestuses algajad ja edasijõudnud)

Duo – tantsijad esitavad sünkroonis paariskava, mille kestvus on 1 minut (eraldi arvestuses 
algajad ja edasijõudnud), ühiselt tantsides kava kestvus 30 sekundit!

Trio – 3 tantsijat esitavad diskokava, kava kestvus:  children 1:30,  junior 2:00

Small Group – 4-10 tantsijat esitavad diskokava, mille kestvus: children 1:30, junior/adults  2:00



LYRICAL JAZZ IMPRO SOLO

Stiil on väga sarnane jazzile, tantsija tantsib ühises grupis soojenduseks 30 sekundit ning siis 
väiksemates gruppides 1 minut. Tantsija võib esitada eelnevalt valmis mõeldud koreograafia, kuid võib
ka kohapeal improviseerida., mis annab kohtunike silmis kindlasti tantsijale lisapunkte. Muusika on 
korraldaja poolt, märksõnaks ballaadid, aeglane, lüüriline. Lubatud on säravad kostüümid, aga ei ole 
kohustuslik, võib tantsida ka kleidikeses või trikoos või üldse vabaaja riietuses, oluline on graatsilisus, 
painduvus, tehnika, eneseväljendus, emotsionaalsus, hüpped, pöörded jne. Väiksemates gruppides ja 
finaalis on lubatud akrobaatilised elemendid, (näiteks ilma käteta hundiratas, sildring jne), kui see 
sobib muusikasse ja koreograafiasse,kindlasti ei tohiks akrobaatilised trikid domineerida tantsus.

Solo – tantsija esitab 1-minutilise soolokava, kas valmis mõeldud või improviseeritud 
koreograafiaga.

HIP HOP

Hip hopis võib kasutada breigi elemente, väikesel määral akrobaatilisi elemente, house stiili. Oluline 
on soolotantsus improviseerimisvõime, duode puhul sünkroonsus ja originaalsus. Osaleda saavad kõik 
vanusegrupid – mini kids, children, juniors, adults. Ühine soojendusring 30 sekundit!

Solo – improvisatsioonipõhine, kestvus 1 minut (eraldi arvestuses algajad ja edasijõudnud)

Duo – kava kestvus 1 minut (eraldi arvestuses algajad ja edasijõudnud)

Small Group – 4-10 tantsijat esitavad oma valitud muusikaga hip hopi kava, mille kestvus võiks 
jääda 2-3 minuti vahele.

Big Team (Formatsioon) – 10- .... tantsijat esitavad oma muusikaga kava, mille kestvus on 2:30-
4:00  minutit, muusika omal valikul, laetakse korraldaja poolt saadetud juhiste järgi.

LYRICAL JAZZ DANCE – solo, duo, grupid oma muusikaga

Kavadel peaks olema läbiv teema või idee, vastavuses kostüümiga ning tantsu pealkirjaga, lubatud on 
rekvisiidid. Siia tantsustiili alla kuulub ka kaasaegne (modern) jazz. Lubatud on akrobaatilised 
elemendid, tõsted, hüpped jms elemendid, mis sobivad kokku jazzi lüürilise stiiliga. Muusika omal 
valikul, laetakse korraldaja meiliaadressi kaudu!

Solo – tantsija esitab enda valitud muusika põhjal soolokava, mille pikkuseks on max. 2:30

Duo – paarilised esitavad sünkroonis tantsu, mille pikkuseks on max. 2:30

Small Group – 3-10 tantsijat esitavad oma muusika järgi kava, mille max. pikkuseks on 3:00

Big team (formatsioon) – 10-... tantsijat esitavad oma muusika järgi kava pikkusega 3-4 min.

BREAK BATTLE

Tänavalt tulevale kultuurile omaselt on eesmärgiks vahendeid valimata, s.t tantsulisi vahendeid valides
vastane piltlikult öeldes pikali tantsida ehk oma oskustega üle trumbata, kuna ringist väljub võitjana 
vaid üks tantsija! Lubatud on akrobaatilised elemendid! Vastamisi on 2 b-boyd või b-girli,  kohtunikud 
osutavad käega iga roundi lõpus võitja suunas, kes pääseb järgmisesse vooru. Lõpuks väljub võitlusest 
võitjana vaid 1 tantsija! Muusikat lastakse ühele tantsijale max 1:30. Osaleda saavad KÕIK 
vanusegrupid! Võimalus võistelda ka 2 vs 2!



CONTEMPORARY JAZZ

Contemporary tantsustiili aluseks on põhielemendid klassikalisest tantsust, millele kombineeritakse 
jazzis ning kaasaegses tantsus kasutatavat vabadust ning põranda tunnetust. Selles stiilis võiks 
ühendatud olla nii modern– kui klassikaline tants, kohtunikud hindavad tantsu tehnikat (sealhulgas ka 
põrandatehnikat) , tantsukeelt, tantsu ning koreograafia omapära ning kehatööd. Contemporary tantsus 
on akrobaatilised elemendid lubatud igas vanuseastmes, kui see sobib tantsu süźeega. Contemporary 
jazz on väga väljendusrikas ja dünaamiline tantsustiil, olles keskendunud musikaalsuse ja emotsiooni 
väljendamisele läbi liikumise. Muusika omal valikul, laetakse meiliaadressi kaudu. 

SPORT DANCE – solo, duo, grupid

Selles kategoorias on oodatud osalema mitte niiväga lüürilised ja tantsulised kavad, vaid pigem 
akrobaatiliste elementide ja trikkide sooritajad, ka jõuelemendid annavad lisapunkte. Muidugi peab 
kava olema muusikasse pandud ning ikka süźeega ning mõningate vaheliikumistega, kuid tants pole 
siin kõige olulisemal kohal. Kohtunikud hindavad just akrobaatiliste trikkide sooritamise puhtust ning 
kava showlikku poolt. Sport dance peab olema kaasahaarav ja õhku ahmima panev füüsiliselt raske 
kava. Grupitantsudes ja duodes on lubatud igasugused tõsted, trikid, aga pange tähele, et põrandal ei 
ole akromatte vaid tavaline tantsupõrand! Kavade pikkus võiks jääda 1:30-4 minuti vahele.

GYMNASTIC SHOW DANCE - grupid

Kategooria on mõeldud iluvõimlemisega tegelevatele rühmadele, kes on järjest enam hakanud 
harrastama tantsulist võimlemist. Soovime, et ka võimlejatel oleks rohkem väljundeid ennast näidata. 
Kavad  peaks olema lüürilised, graatsilised, iluvõimlemise/klassikalise põhjaga ning koreograafiad 
loodud hinge ja mõttega. Hinnatakse liikumiste mitmekülgsust, keerukust, graatsilisust, soorituse 
ühtsust, kehalist väljendust, tehnikat, võimlejate treenitust, väljenduslikkust ja karakterit, kava ea- ja 
võimetekohasust ning kava originaalsust ja ideed. 

NB! Iga võistlusel osaleja saab oma isiklikus osaleja karika, et ikka oleks rõõmsam meel 
tantsida! Baltic Cupil on autasustatud kõik 6 finaalikohta medalitega. Medalid saavad KÕIK 
solode, duode, triode, small groupi ja formatsioonide tantsijad, kes pääsevad esikolmikusse! 
Võitjad saavad lisaks medalitele ka kingikotid sponsorite auhindadega.  Autasustamise ajal 
palume kanda esinemiskostüümi või klubi dresse.  Kogu ürituse vältel tehakse pilte 
professionaalse fotograafi Andrek Assori poolt ning filmitakse reklaamvideo jaoks materjali, 
loomulikult võivad ka kõik lapsevanemad ise oma lapsi jäädvustada. Palume tantsijatel riideid 
vahetada 2. korrusel selleks ette nähtud garderoobides, et pealtvaatajatele jätta ruumi 
istumiseks. Show suured grupid saavad omale pesad teha ka kardinate taga ja külgedel olevatele
aladele. Kardina taga on üleval fotosein, tehke endast palju pilte ning postitage nii Instagramis 
kui Facebookis julgelt!

Peale registreerimise lõppu koostab Studio Happy Dancers MTÜ igale tantsukoolile arve, selle 
õigeaegne tasumine garanteerib teile osalemise Studio Happy Dancers Baltic Cupil. Küsimuste 
korral palun pöörduda meili teel: info@happydancers.ee või telefonidel :

5565 6541 Sigrid Absalon

5818 2773 Edvi Voor-Voor
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