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PEAKOHTUNIKU KOKKUVÕTE VÕISTLUSTEST 
 
 
KOHT: Põlva, Mesikäpa Spordihall 
 
AEG: 13.02.2016 
 
KORRALDAJA: TK Maarja, ETSL  
 
VÕISTLUSKLASSID: Lapsed, juunior 1, juunior 2, noored 1, täiskasvanud+noored 2, seeniorid 1, 
seeniorid 2, seeniorid 3.  
 
KOMMENTAARID: (tähtsamad sündmused, eksimused jne.) 
 
Võistluspaigas tantsupaaride registreerimisel probleeme ei esinenud. Eelregistreerimise põhjal ja vastavalt 
TSMi punkt 8 lõikele 5 liitsin kokku Noored 2 ja TK vanuserühma tantsupaaride võistluse. Põhjuseks 
asjaolu, et noored 2 vanusegruppi oli eelregistreerunud vaid 4 tantsupaari.  
Lisaks otsustasin, et seenior 4 vanusegrupi võistlust ei toimu, kuna eelregistreerunud oli vaid 2 paari. 
Vastavalt TSMi punkt 8 lõikele 5 ja punkt 26.4.1 alalõigule 11 ei saanud seda vanusegruppi liita ka 
seenior 3 vanusegrupiga, kuna sellisel juhul oleks seenior 3 vanusegrupis lisandunud poolfinaal. Üks 
seenior 4 tantsupaar oli valmis võistlema seenior 3 vanusegrupis, teine paar sellist nõusolekut ei andnud. 
Seetõttu võistles seenior 3 vanusegrupi finaalis 8 tantsupaari.  
Vastavalt TSMi punkt 8 lõikele 2 otsustas võistluste korraldaja mitte lubada paare võistlema mõnes teises 
vanuserühmas, mis ei ole selle paari oma vanuserühmaks.  
 
Võistlused püsisid täpselt ajakavas. Olulisi muutusi võrreldes klubidele väljasaadetud ajakavaga ei 
esinenud. 
 
Kuna paljud paarid võistlustele ei saabunud, siis registreerimise lõppedes tegin muudatused järgmistesse 
voorudesse edasipääsevate paaride arvudes.  

- Juunior 2 vanusegrupis võistles kokku 44 paari, muutsin paaride arvu voorudes selliselt, finaali 
pääses kokku 6 tantsupaari.  

- Noored 1 vanusegrupis võistles kokku 28 paari (5 paari võrra vähem eelregistreerunuist), mistõttu 
jäi sellel vanusegrupil ära 1 voor.  

 
Võistlustel tegin põhjaliku kontrolli laste ja juunior 1 klassi tantsijatele nii meigi, küünte, riietuse ja 
kingade vastavuse osas määrustikule. Esines riietusreeglite rikkumisi, tegin vastavad märkused ja palusin 
korrigeerida jooksvalt või järgmiseks vooruks. 
 



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.  
 
Võistlust hindas vahetustega kokku 10 hindekohtunikku 10 erinevast riigist. 
 
Minu ettepanekud TSMi täiendamiseks, et vältida edaspidiseid arusaamatusi: 

- tõlkida WDSFi 2015. aastal kehtima hakanud riietuse reeglid eesti keelde ja lisada need ETSLi 
kodulehele; 

- teha kohustuslikuks võistlejate nimekirjade avalikustamine enne võistlusi koos täpsustatud 
ajakava esitamisega.  

 
Lisaks märgin, et võistlustel osalenud klubidest puudusid litsentsid kõigil Kreedo Dance tantsijatel. 
Järgmiste klubide üksikutel paaridel puudusid samuti litsentsid: Dance Laboratoorium, Maarja, Tango, 
Twist, Laguun, Esperanza, Flex, Minifox. Nimekiri litsentsita tantsijatest on esitatud ETSLi 
peasekretärile.  
 
 
HINNANG: 
 
Võistlus kulges ladusalt, algas ja lõppes vastavalt välja kuulutatud ajakavale. Läbiviimine oli 
korrektne.  
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