KLASSIFIKATSIOON 2017/2018: JÄÄTANTS

BASIC NOVICE (ALGAJATE NOVICE) JÄRK
Vastavalt ISU kommunikeedele Nr. 2024, 2076, 2086, 2094
Vanus: Hooaja alguseks s.o. 1. juuliks võistlejate vanus ei ole jõudnud ületada viisteist (15) aastat
tüdrukutel ja seitseteist ( 17 ) aastat poistel.
Kohustuslikud tantsud:
# 1 Fourteenstep ja # 4 Euroopa valss
2017/2018 hooajal võivad paarid Fourteenstep`i esitada enda valitud muusika järgi. Muusika rütm
ja tempo peavad vastama antud tantsu nõuetele ( vt. ISU Handbook Ice Dance 2003) +/- 2 lööki
minutis.
Vabatants:
Aeg 2.00 +/- 10 sek
Hästi tasakaalustatud kava peab sisaldama
a) Tantsutõste: mitte rohkem kui üks ( 1 ) Lühike Tõste
b) Üks ( 1 ) sammude järjestus tantsupoosides sirgel ( keskjoonel või diagonaalis ) või kurvil ( ring
või serpentiin ).
c) Üks Twizlite komplekt
d) Üks „spinning movement” või „twizling movement”.
Tantsupiruett ei ole lülitatud kohustuslike elementide nimekirja. Kui paar esitab vähemalt
kahepöördelise liikumise koos ümber ühise telje ükskõik millises tantsupoosis ühel jalal või
kaheljalal arvestatakse seda kii „ spinning movementi”. Tantsupaar kasutab seda elementi/liikumist
koreograafilise väljendusvahendina. Kohtunike paneel ei arvesta seda elementi/liikumist kui ühte
libatud peatust.
Raskustasemete seletus
Basic Novice järgu vabatantsu kõigi kohustuslike elementide hindamisel loetakse
kõrgeimatunnusena raskustase 2.

ADVANCED NOVICE ( EDASIJÕUDNUD NOVICE ) JÄRK.
Vastavalt ISU kommunikeedele Nr. 2024, 2076, 2086, 2094
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 Euroopa Valss ja # 20 Tango
Grupp 2: # 3 Rocker Foxtrot ja # 9 Starlight Valss
2017/2018 hooajal võivad paarid Tango ja Rocker Foxtroti esitada enda valitud muusika järgi.
Muusika rütm ja tempo peavad vastama antud tantsu nõuetele ( vt. ISU Handbook Ice Dance 2003)
+/- 2 lööki minutis.
Vabatants:
Aeg 3.00 +/- 10 sek
Hästi tasakaalustatud kava peab sisaldama
a) Mitte rohkem, kui 2 erinevat tüüpi Lühikest Tõstet
b) Üks ( 1 ) sammude järjestus tantsupoosides sirgel ( keskjoonel või diagonaalis ) või kurvil ( ring
või serpentiin ).
c) Üks ( 1 ) sünkroonsete Twizlite komplekt
d) üks ( 1 ) piruett. Pirueti kombinatsioon pole lubatud.
e) Üks koreograafiline element: kas „ spinning movement” või „ twizling movement”
Raskustasemete seletus
AdvancedNovice järgu vabatantsu kõigi kohustuslike elementide hindamisel loetakse
kõrgeimatunnusena raskustase 3.

JUUNIORID
Vastavalt ISU kommunikeedele Nr. 2076, 2086, 2094
Lühitants:
Aeg kuni 3.00
Rütmid:
Cha Cha, Rhumba, Samba, Mambo, Meringue, Salsa, Baghata ning sarnased Ladina Ameerika
rütmid.
Kohustuslikud elemendid:
* Kohustusliku tantsu element CHA CHA rütmis ja stiilis.
* Üks ( 1 ) lühike tõste on nõutav, kuid mitte rohkem.
* Üks ( 1 ) sammude järjestus keskjoonel, diagonaalis või ringil (B Style)– partnerid ei
puudutateineteist. (Ei ole lubatud esitada Cha Cha rütmi saatel.)
* Üks ( 1 ) seeria järjestikulisi Twizleid.
Vabatants:
Aeg: 3.30 +/-10 sek
Kohustuslikud elemendid:
* Mitte rohkem kui üks (1 ) Kombineeritud Tõste või kaks (2) erinevat tüüpi lühikest Tõstet
* Üks tantsu piruett ( või pirueti kombinatsioon), mitte rohkem.
* Üks ( 1 ) tantsu pooside sammude järjestus ( Style A ) sirgel ( keskjoonel või diagonaalis ) VÕI
Kurvil ( ring või serpentiin ).
* Üks sünkroonsete Twizlite komplekt
* Kaks ( 2 ) erinevat koreograafilist elementi

SEENIORID
Vastavalt ISU kommunikeedele Nr. 2076, 2086, 2094
Lühitants:
Aeg kuni 3.00
Rütmid:
Cha Cha, Rhumba, Samba, Mambo, Meringue, Salsa, Baghata ning sarnased Ladina Ameerika
rütmid
Kohustuslikud elemendid:
* Kohustusliku tantsu element (Rhumba)
* Mitte rohkem kui üks ( 1 ) lühike tõste
* Üks kohustusliku tantsu tüüpi sammude seeria tantsupoosides ( Style B ).
* Üks ( 1 ) sammude järjestus keskjoonel, diagonaalis või ringil (B Style)– partnerid ei puuduta
teineteist.
* Üks ( 1 ) seeria järjestikulisi Twizleid
Vabatants:
Aeg: 4.00 +/- 10 sek
Kohustuslikud elemendid:
* Kolm (3) erinevat tüüpi lühikest tõstet või
Üks lühike tõste ja üks pikk tõste
* Üks ( 1 ) piruett või pirueti kombinatsioon
* Üks ( 1 ) tantsupoosides sammude järjestus sirgel
* Üks ( 1 ) tantsupoosides sammude järjestus kurvil
* Üks( 1 ) sünkroonsete Twizlite komplekt
* Kaks ( 2 ) erinevat koreograafilist elementi

