
PEAKOHTUNIKU ARUANNE 

Kuupäev:  01.11.2014 

Koht:   Tallinn 

Organisaator:  Tantsuklubi Twist ja Laguun Tantsukool 

Võistluse nimetus: EKV D-klassile, „Magus Algus“ IX osavõistlus ning C- ja B-klasside 

klubivõistlus  „Tähtede Sära“ 

Registreerimine: 

Tantsupaaride registreerimine toimus korrektselt ja olulisi vigu ei esinenud. Mitmed tantsu-

paarid lisandusid kohapeal, mis muutis ka võistluste voore, kuid kõik tantsupaarid said 

võistelda ilma probleemideta. 

Sekretariaadi töö  

Sekretariaat ja nende abilise tegid tööd korrektselt ja kõik probleemid said operatiivselt la-

hendatud, informatsioon jõudis võistlejateni, peakohtunikuni ja kohtunikeni korrektselt. 

Tulemuste arvestamisel kasutati rahvusvahelise akrediteeringu saanud hindamissüsteemi 

WDSScore.  

Esmaabi: 

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

Valgustus: 

Põrand oli valgustatud korrektselt tänu võistlussaali heale valgustatusele. 

Võistlejate riietusruumid: 

Meestele ja naistele oli ettenähtud eraldi, spetsiaalselt sportlaste tarbeks ettenähtud riietus-

ruumid. 

Kohtunike ja sekretariaadi riietusruumid: 

Kohtunikele ja sekretariaadile oli ettenähtud eraldi riietusruumina spordihoone treenerite 

ruum. 

Võistluste muusikaline osa: 

Tehniline külg võistlussaalile ja muusika esitlus toimus korrektselt. 

Kohtunike eraldatus võistlejatest: 

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

tud võistlejatest ja pealtvaatajatest. 

Võistluste informatsioon: 

Võistlus algas planeeritud ajal. Jooksev informatsioon võistlejatele paigutati välja prindituna 

selleks spetsiaalselt eraldatud seinaosale ja vajadusel esitati turniirijuhi poolt läbi mikrofoni. 



Võistluste ajakava: 

Võistlus kulges vastavalt esialgsele ajakavale ja kõik nihked jäid esialgses ajakavas lubatud 

+/- 60 minuti piiresse. 

 

Täiendav informatsioon võistlustel toimunud suurematest sündmustest: 

1. A6 stardiklassis oli mõnel tüdrukul kõrvas läikivad kõrvarõngad, mille kohta tegin märku-

sed lapsevanematele. 

2. Registreerija vea tõttu ei saanud õigeaegselt põrandale Lapsed 2 A2 stardiklassis tantsu-

paar nr 39. Otsustasin tühistada esimese võistluse tulemused ning korraldad uus finaal 

kaheksale tantsupaarile, seitsme asemel.  

3. D-klassi karietapil ei õnnestunud kutsuda lõppkokkuvõttes nõutavat C-klassi kategooriaga 

kahte kohtunikku, mistõttu asendasin ühe C-kategooria kohtuniku väliskohtunikuga, kes 

omab Leedus kõrgeimat rahvuslikku kategooriat. 

4. Juunior 2 D stardiklassi standard-tantsude võistlusel esitas tantsupaar nr 261(Royal) 

kvikstepis hüppeid, mis ei ole lubatud. Tantsupaar on saanud sellekohaseid märkusi kor-

duvalt, millele pole siiani reageeritud. 

5. Võistlus möödus heas ja sõbralikus õhkkonnas ja ilma eriliste probleemideta. 

 

Tallinnas, 01.11.2014 

Maia Sondovicz 


