
                                          KLASSIFIKATSIOON 2016/2017: JÄÄTANTS 

 

BASIC NOVICE (ALGAJATE NOVICE) JÄRK 

Vastavalt ISU kommunikeedele Nr.  1998, 2003, 2013, 2015, 2019 

Vanus: Hooaja alguseks s.o. 1. juuliks võistlejate vanus ei ole jõudnud ületada viisteist (15) aastat 

tüdrukutel ja seitseteist (17) aastat poistel. 

Kohustuslikud tantsud: 

#2 Foxtrot ja #5 Ameerika valss 

2016/2017 hooajal võivad paarid Foxtrot`i esitada enda valitud muusika järgi. Muusika rütm ja tempo 

peavad vastama antud tantsu nõuetele ( vt. ISU Handbook Ice Dance 2003 )+/- 2 lööki minutis. 

Vokaalmuusika on lubatud. Ameerika valss esitatakse ISU Ice Dance muusika saatel. 

Vabatants :  

Aeg 2:30 +/- 10 sek 

       Hästi tasakaalustatud kava peab sisaldama 

a) Tantsutõste: mitte rohkem, kui üks (1) Lühike Tõste 

b) Üks (1) sammude järjestus tantsu poosis sirgel ( keskjoonel või diagonaalis) või kurvil ( ring 

või serpentiin).  

c) Üks (1) twizlite komplekt 

d) Üks „spinning movement“ või „twizling movement“ 

Tantsupiruett ei ole lülitatud kohustuslike elementide nimekirja. Kui paar esitab vähemalt kahe- 

pöördelise liikumise koos ümber ühise telje ükskõik millises tantsupoosis ühel jalal (või kahel jalal) 

arvestatakse seda kui „spinning movement`i“. Tantsupaar kasutab seda elementi/liikumist 

koreograafilise väljendusvahendina. Kohtunike paneel ei arvesta seda elementi (liikumist) kui ühte 

lubatud peatust. 

Raskustasemete seletus 

Basic Novice järgu vabatantsu kõigi kohustuslike elementide hindamisel loetakse kõrgeima 

tunnusena raskustase 2. Ükski lisaelement ei lähe arvesse raskustaseme hindamisel ja ignoreeritakse 

Tehnilise  Paneeli poolt. 

 

 

 



ADVANCED NOVICE (EDASIJÕUDNUD NOVICE) JÄRK 

Vastavalt ISU kommunikeedele Nr.  1998, 2003, 2013, 2015, 2019 

Vanus: Hooaja alguseks s.o. 1. juuliks  ei tohi kumbki partner olla noorem kui kümne (10) aastane ja 

võistlejate vanus ei ole jõudnud ületada viisteist (15) aastat tüdrukutel ja seitseteist (17) aastat 

poistel. 

Kohustuslikud tantsud: 

Grupp 1: #4 Euroopavalss ja #20 Tango 

Grupp 3  #12 Kilian  ja #23 Blues 

2016/2017 hooajal võivad paarid Euroops valsi ja Kiliani esitada enda valitud muusika järgi. Muusika 

rütm ja tempo peavad vastama antud tantsu nõuetele ( vt. ISU Handbook Ice Dance 2003 )+/- 2 lööki 

minutis. Vokaalmuusika on lubatud. Tango ja Blues esitatakse ISU Ice Dance muusika saatel. 

 

Vabatants :  

Aeg 3.00 +/- 10 sek 

  Hästi tasakaalustatud kava peab sisaldama 

a)  Mitte rohkem, kui kaks (2)erinevat tüüpi Lühikest Tõstet 

b) Üks (1) sammude järjestus tantsu poosis sirgel ( keskjoonel või diagonaalis) või kurvil ( ring 

või serpentiin). Piirangud on loetletud ISU kom. 1857 ja uuendused ära toodud selle 

täiendavas aktis. 

c) Üks (1)sünkroonsete twizlite komplekt 

d) Üks (1) piruett, kuid mitte rohkem. Teadmiseks: piruetikombinatsioon ei ole lubatud. 

e) Üks koreograafiline element: kas „spinning movement“ või „twizling movement“ 

 

Raskustasemete seletus 

Advanced Novice järgu vabatantsu kõigi kohustuslike elementide hindamisel loetakse kõrgeima 

tunnusena raskustase 3. 

 

 

 

 



JUUNIORID 

 

Vastavalt ISU reeglitele 609 ja kommunikeedele 1998, 2003, 2013, 2015, 2019 

Lühitants:  aeg 2.50 +/- 10 sek 

Rütmid:    

                Blues pluss swing või hip hop 

• Kohustusliku tantsu elemendid peab esitama Bluesi rütmis ja stiilis. Kohustusliku tantsu 

elementide vältel peab muusika tempo olema konstantne ja vastavuses Bluesi nõuetega.  

Sammude järjestust keskjoonel, diagonaalis või ringil(-partnerid ei puuduta teineteist) ei 

tohi esitada Bluesi rütmi järgi vaid swingi või hip hopi saatel. 

 

Kohustuslikud elemendid: 

• Kaks (2) seeriat  Bluesi`i . Kahe seeria vahel on lubatud joonises sooritada silmus.  

• Üks (1) lühike tõste on nõutav, kuid mitte rohkem. 

• Üks (1) sammude järjestus keskjoonel, diagonaalis või ringil-partnerid ei puuduta 

teineteist. 

• Üks (1) seeria järjestikulisi twizleid. 

 

Vabatants:  aeg 3:30 +/- 10 sek 

Kohustuslikud elemendid: 

• Üks (1) pikk tõste või 

Kaks (2) erinevat tüüpi lühikest tõstet 

• Üks (1) piruett või pirueti kombinatsioon 

• Üks (1) tantsu poosides sammude järjestus sirgel (keskjoonel või diagonaalil) 

• Üks (1) tantsu poosides sammude järjestus kurvil (ringil või serpentiinil) 

• Üks (1) sünkroonsete twizlite komplekt 

• Üks (1) koreograafiline element, kas pöörlev liikumine paaris ümber oma telje (vähemalt 

2 pööret), koreograafiline tõste (kuni 10sek, mis esitatakse pärast kohustuslikke tantsu 

tõsteid) või koreograafilised twizlid (vt. kom. Nr 1932) 

 



 

SEENIORID 

Vastavalt ISU reeglitele 609 ja kommunikeedele 1998, 2003, 2013, 2015, 2019 

Lühitants:  aeg 2.50 +/- 10 sek 

Rütmid:  Blues pluss swing või hip hop 

              

Kohustuslikud elemendid: 

• Üks (1) kohustusliku tantsu element: Midnight bluesi sammud 5-14 alustades kohtunike 

poolt vaadatuna jäävaäljaku vastaspoolelt. 

• Üks (1) osaline sammude seeria tantsuvõttes mis järgneb vahetult pärast Midnight Bluesi 

14 sammu ja peab lõppema joonise kohaselt seal, kus algas 5-s samm. 

• Üks (1) lühike tõste on nõutav, kuid mitte rohkem. 

• Üks (1) seeria järjestikulisi twizleid 

 

Vabatants:  aeg 4:00 +/- 10 sek 

Kohustuslikud elemendid: 

• Kolm (3) erinevat tüüpi lühikest tõstet või 

Üks (1) lühike tõste ja üks (1) pikk tõste. ( Lühikese tõste tüüp peab erinema nendest 

lühikeste tõstete tüüpidest, millest koosneb pikk tõste). 

• Üks (1) piruett või pirueti kombinatsioon 

• Üks (1) tantsu poosides sammude järjestus sirgel (keskjoonel või diagonaalil) 

• Üks (1) tantsu poosides sammude järjestus kurvil (ringil või serpentiinil) 

• Üks (1) sünkroonsete twizlite komplekt 

• Kaks (2)erinevat koreograafilist elementi ( pöörlev liikumine paaris ümber oma telje, 

koreograafiline tõste (kuni 10sek, mis esitatakse pärast kohustuslikke tantsu tõsteid) või  

koregraafilised twizlid (vt. kom. 1932)). 

 

 

 


