
 

 

 

VÕISTUTANTSIMINE „UMMAMUUDU TANDS“  2017  

 
Korraldaja: MTÜ Võru Folkloorifestival 
 

Toimumise koht ja aeg: Võrus, 08.07.2017 

XXIII Võru pärimustantsu festivali raames 

 

1. VÕISTUTANTSIMINE toimub kahes mõõduvõtmises 

 

Võib võistelda nii ühes mõõduvõtmises kui ka mõlemas.  

 

1.1. LABAJALAVALSI MÕÕDUVÕTMINE 
 

Eesmärgid:  

arendada eesti pärimuslike tantsude ja eesti rahvatantsu põhisammude tantsimise oskust; 

labajalavalsi sammu eripära fookusesse tõstes hoida selle n-ö puhtust. 
 

Osaleja: 

segarühma suurus 12-20 tantsijat; 

naisrühma suurus 8-16 tantsijat. 
 

Tantsitakse eesti rahvamuusikal põhinevat labajalavalssi vabalt valitud seades või 

koreograafias (pärimustantsud, süidid, autoritantsud). 

Tantsu pikkus on 2-5 minutit. 

Kasutatakse rahvamuusika originaal- või seatud muusikat. 

Põhisammud: labajalavalsisamm ja teised eesti rahvatantsu põhisammud. 

 

Labajalavalsi mõõduvõtmisel on kaks vooru: 

I voor- videovoor 

Võistleja esituse video või videolink saata 15. aprilliks meilile info@vorufolkloor.ee. 

Vastame, kui oleme lingi või video kätte saanud. 

I voorust pääsevad edasi II vooru 10 paremat rühma. Valik tehakse Võru pärimustantsu 

festivali programmitoimkonna poolt  29. aprilliks  ja tulemused avalikustatakse samal päeval 

kell 21.00 Võru pärimustantsu festivali koduleheküljel www.vorufolkloor.ee. 
 

II voor 

toimub 8. juulil 2017 Võrus XXIII Võru pärimustantsu festivali raames. 
 

1.2.LOOVTANTSU MÕÕDUVÕTMINE 
 

Eesmärgid:  

anda tantsuloojatele võistluse olukorras võimalus leida erilisi ja omapäraseid lahendusi uute 

tantsude sünniks;  

selgitada välja hetke kiireim parim tantsulooja(d). 
 

Osaleja: 

tantsurühma suurus 1-20 tantsijat. 
 

Võisteldakse kohapeal etteantud muusikale 30 minuti jooksul loodud tantsuga. Loodav 

koreograafia peab põhinema eesti rahvatantsu põhisammudel ja tavadel, mida võib siduda ka 

tänapäevaste elementidega.  

http://www.vorufolkloor.ee/


 

 

Tantsu ilmestamiseks antakse igale rühmale vahendid (loogad, vööd, pulgad vmt), 

mida võib, aga ei pea kasutama. 
 

Kõik võistlejad kuulevad muusikat üheaegselt labajalavalsi mõõduvõtmise järel. 

Tantsu loomine toimub eraldi prooviruumides. 
 

2. RIIETUS 

Labajalavalsi mõõduvõtmisel kannab rahvatantsurühm korrektseid rahvariideid. 
Loovtantsu mõõduvõtmisel kannab rahvatantsurühm korrektseid rahvariideid või 

nende stiliseeritud variante.  
 

3. ŽÜRII 

Tantse hindavad vähemalt 3 oma ala spetsialisti/kohtunikku. 

 

Žürii hindab: 

 Labajalavalsi mõõduvõtmise puhul tantsusammude puhtust, üldtehnilist taset, 

emotsionaalsust, väljenduslikkust, korrektset riietust; 
 

 Loovtantsu mõõduvõtmise puhul loovust ja leidlikkust, ideed, tavade ja 

tantsusammude sidusust, tantsu dünaamikat, jooniste vaheldust, tantsu terviklikkust. 

 

4. AUHINNAD 
 

Mõlema mõõduvõtmise parimaid auhinnatakse eraldi rahaliselt või esemetega koguväärtuses 

500 eurot (auhinnafondi koguväärtus 1000 eurot). 
 

5. REGISTREERIMINE  
Võistutantsimisele saab registreerida www.vorufolkloor.ee kaudu. 
Registreerimise aeg 

 Labajalavalsi mõõduvõtmiseks (video saatmine) 1.-15. aprill; 
 Loovtantsu mõõduvõtmiseks 1.-31. mai. Osaleda saavad ainult 10 kõige kiiremini 

registreerinud  rühma. 
 

Mõõduvõtmisel osalustasu ei ole. Ööbimine ja toitlustamine soovijatele tasu eest. 

 

Mõõduvõtmisel osalejad on kutsutud osalema ka XXIII Võru pärimustantsu festivalile. 

Selleks palume eraldi registreerida www.vorufolkloor.ee kuni 15. maini 2017. 

 

Võistutantsimisest osavõtjatele tagame vabapääsu Võru pärimustantsu festivali 

laupäevaõhtusele simmanile. 

 

Korraldajad jätavad endale õiguse teha sisulisi muudatusi. 
 

Juulikuu teisel nädalavahetusel - 2017. aastal 6. -9. juulil - on Võru tantsupealinn. 

Ootame teid osalema tantsuvõistlusele „Ummamuudu tands“ ja  

Võru pärimustantsu festivalile! 
Tantsu armastava inimese koht on just siin – VÕRU PÄRIMUSTANTSU FESTIVALIL! 

 

 Kohtumiseni!  
 

Korraldustoimkonna nimel Maire Udras 
maireudras@gmail.com 

http://www.vorufolkloor.ee/
http://www.vorufolkloor.ee/

