
 
 

Võimlemis-ja  sportliku tantsu rühmade festival  Saare maakonna koolidele 

 Koolivõimlemine ja tants 2019 
 

Toimumise aeg: 6. aprill 2019 Kuressaare Vanalinna kooli võimlas. 

Korraldajad: Kuressaare Vanalinna kool,  Kuressaare Vanalinna Kooli Spordiklubi 

Ürituse  eesmärk: Julgustada ja innustada võimlemis-ja liikumisalast tegevust  maakonna 

üldhariduslikes koolides. Anda  võimalus maakonna koolides tegutsevatel võimlemis-ja 

tantsurühmadel esineda ja oma oskusi teiste koolide rühmadele näidata. Julgustada kooli kehalise 

kasvatuse õpetajaid koostama võimlemis-ja tantsukavasid klassidele ja esitama neid. 

Osaleda saavad: 

 koolide või klasside võimlemis- ja tantsuringid; 

 koolide juures tegutsevad avatud tantsu- ja võimlemisringid; 

 kooli juures tegutsevate huvikoolide võimlemis- ja tantsuringid, mis on registreeritud 

huvihariduse registris. 

 

Festivali ajakava ja kategooriad: 

 Kell 12.00 – Õpilaste omaloominguliste võimlemis- ja tantsukavade konkurss 

 

Osaleda saavad: klassides ja sõpruskonnas moodustatud võimlemis- ja tantsurühmad 

omaloominguliste võimlemis- ja tantsukavadega. Samuti põhikooli 8. - 9. klasside õpilaste 

koostatud loovtööd võimlemise ja tantsukavade kategoorias. 

Osaletakse kolmes vanusegrupis: 

algklassid (1.-4.kl), põhikooli aste (5.-9. kl) ja gümnaasium (10.-12.kl) 

Esinemisrühma suurus:  

Õpilaste omaloomingulised  kavad – vähemalt 4 liiget. 

 

 Orienteeruvalt kell 13.30 – Koolides juhendajate käe all tegutsevad võimlemis- ja 

tantsurühmad 

 

Esinemisrühma suurus:  

Õpetajate poolt juhendatud rühmad – vähemalt  5 liiget; 

 

Nõuded:  Esinetakse kahes kategoorias:  

1. võimlemine (vahendiga ja vahendita  võimlemiskavad) - õpetajate juhendatud kavad, 

omaloomingulised  võimlemiskavad 



 
 

2. sportlik tants (showtants, liikumiskavad) - õpetajate juhendatud tantsukavad, 

omaloomingulised tantsukavad 

Iga rühm saab esineda  kuni 2 kavaga  ühes kategoorias või kummaski kategoorias 1 kavaga. 

Kava pikkus kuni 1.30 - 3.00 min. 

Kavade muusika CD-l või mälupulgal. Kindlasti palun mitte tulla telefoniga! 

Osaletakse 4 vanusegrupis: algklassid (1.-3.kl.), põhikooli  II aste (4-6.kl), põhikooli III aste (7.-

9.kl) ja gümnaasium (10.-12.kl) 

 

Autasustamine: Igas vanusegrupis autasustatakse kõige paremaid esitusi  tunnustuskarikaga. 

Auhindu antakse välja vastavalt osalenud kavade arvule. Antakse välja eriauhinnad. 

Eraldi autasustatakse õpilaste omaloomingulised kavad  ja loovtööd. 

 

Registreerimise tähtaeg 29. märts 2019. 

Registreerimisleht palun kopeerida oma arvutisse ja täita ning saata manusena  

tiiu.haavik@vanalinna.edu.ee või piret@vanalinna.edu.ee. 

Küsimuste korral helistada 56603108 Tiiu Haavik. Lisa: registreerimisleht. 
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Võimlemis- ja  sportliku tantsu rühmade festival  Saare maakonna koolidele 

 Koolivõimlemine ja tants 2019 

Toimumise aeg: 6. aprill 2019  kell 12.00 Kuressaare Vanalinna kooli võimlas 

 
Kooli nimi 

 

Juhendaja nimi/ 
nimed 

 

Juhendaja e-mail 
ja telefon 

 

Rühma nimekiri 
 
 
 
 
 

 

Klass või 
vanusegrupp 

 

Kavade 
nimetused 
ja kategooria, 
milles esinetakse. 

 

 

 Saaliproovid alates kell 10.30 (kokkuleppel korraldajaga) ja peale omaloominguliste 

kavade esitamise lõppu. 

 Esinemisvaipa ei ole. 

  Vajalikud vahetusjalanõud. 

Registreerimisleht palun kopeerida oma arvutisse ja täita ning saata manusena: 

tiiu.haavik@vanalinna.edu.ee või piret@vanalinna.edu.ee. 

 

Kohtumiseni! 
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