
PEAKOHTUNIKU ARUANNE 

Kuupäev:  23.01.2016 

Koht:   KeilaTervisekeskus, Keila 

Organisaator: Tantsukool Laguun 

Võistluse nimetus: Eesti meistrivõistlused 10s tantsus 2016 

Registreerimine: 

Tantsupaaride registreerimisel olulisi vigu ei esinenud. Eelregistreerimise põhjal ja vastavalt 

TSMile liitsin kokku Noored 2 ja TK vanuserühma tantsupaaride võistluse. Tänu juhatuse 

otsusele toimusid eraldi võistlused Seenior 1 ja Seenior 2 vanuserühmadele, kuigi esialgu seda 

välja kuulutatud ei olnud. 

Sekretariaadi töö  

Sekretariaat ja nende abilised tegid tööd korrektselt, informatsioon jõudis võistlejateni, 

peakohtunikuni ja kohtunikeni korrektselt. Tulemuste arvestamisel kasutati rahvusvahelise 

akrediteeringu saanud hindamissüsteemi WDSScore. Täiendavalt oli peasekretäril abiks Ivo 

Kappet ja Heret Ameljušenko. 

Esmaabi: 

Esmaabi oli korraldatud spetsiaalse, spordihallides ettenähtud, esmaabi kohvri abil ja 

väljaõppinud meditsiinitöötajate kaasabil. 

Valgustus: 

Põrand oli valgustatud spetsiaalselt võistlusteks üles seatud valgusele.  

Võistlejate riietusruumid: 

Meestele ja naistele oli ettenähtud eraldi, spetsiaalselt sportlaste tarbeks ettenähtud 

riietusruumid. 

Kohtunike ja sekretariaadi riietusruumid: 

Kohtunikele ja sekretariaadile oli ettenähtud eraldi riietusruumina spordisaali treenerite ruum. 

Võistluste muusikaline osa: 

Tehniline külg võistlussaalile ja muusika esitlus toimus korrektselt.  

Kohtunike eraldatus võistlejatest: 

Kohtunikud oli paigutatud eraldi võistlussaali nurka selliselt, et tekkis arusaam, et nad on 

eraldatud võistlejatest ja pealtvaatajatest. 

Võistluste informatsioon: 

Jooksev informatsioon võistlejatele paigutati välja prindituna selleks spetsiaalselt eraldatud 

seinaosale ja vajadusel esitati turniirijuhtide poolt läbi mikrofoni. 



Võistluste ajakava: 

Võistluste esimene pool kulges vastavalt esialgsele ajakavale ja kõik nihked jäid esialgses 

ajakavas lubatud +/- 60 minuti piiresse. 

Täiendav informatsioon võistlustel toimunud suurematest sündmustest: 

1. Juunior 1 vanuserühmas oli registreerunud ja tuli tantsupõrandale tantsupaari nr 83 poiss 

ja hetk hiljem teatasid katkestamsest. 

2. Peakohtuniku läbiviidud üldise töö ning riietuse ja kingade kontrolli tulemusena võib välja 

tuua, et oli korrektne võistlus. 

3. Võistlustel toimus arutelu seelikute pikkuste osas, laste vanuserühmas. Peakohtuniku 

märkusel osad seelikute pikkused korrigeeriti (need olid tüdrukutel liiga alla vajunud), 

osadele jäi asi lahendamiseks järgmisteks võistlusteks. Ettepanek juhatusele korrigeeria 

riietuse reeglite sõnastust selliselt, et need oleksid üheselt mõistetavad kõikidele ka 

õmblejatele ja lastevanematele.  

4. Segadus oli ka poiste kikilipsu ja pika lipu kasutamisel erinevate särkidega ja vestiga. 

Märkuse tegemisel need korrigeeriti. Ettepanek juhatusele korrigeerida riietuse reeglite 

sõnastust selliselt, et need oleksid üheselt mõistetavad kõikidele asjaosalistele.  

5. Väga palju oli positiivset tagasisidet võistluste ajakavast kinnipidamisel ja võistluste 

üldise korralduse osas. Väliskohtunikelt tuli kiitvaid hinnanguid nii saali kaunistuse kui ka 

muusika valiku eest. 

6. Võistlus möödus heas ja sõbralikus õhkkonnas. 

 

 

Keilas, 25.01.2016 

Erika Kappet 

 


