
Võistutantsimine  Pärnu Labajalg 2013 kuurortlinnas Pärnus 02.06.2013 
korraldaja:  Rahvuskultuuriselts  Kirmas 

Võistutantsimine Pärnu Labajalg on taas ellukutsutud, et 
*  arendada eesti pärimuslike tantsude ja eesti rahvatantsu põhisammude tantsimise 
oskust ja sammude  puhtust; 

            *  tutvustada erinevate maakondade vanu folkloorseid ja seatud tantse.  
      *  enesearendamine õpi- ja töötubades  

            *  suhtlemine teiste osavõtvate rühmadega. 
 Soovime koondada piirkonniti ja valdkonniti rahvatantsu ja –muusikaga tegelevaid 
inimesi, kes soovivad panustada valdkonna arengusse. 
 SIHTGRUPP:  
Segapaarid, naispaarid, noorte (C) segapaarid, laste tantsupaarid ja võistluses osalevate 
rühmade rahvamuusikud. 
VÕISTLUSE SISU:  
Võistluse eripära on see, et tantsijad peavad tantsima neljal erineval pinnasel, nendeks on 
asfalt; muru; rannaliiv ja laudpõrand/finaal/. Kõik võistluses osalevad tantsijad tantsivad 
kolmel erineval pinnasel;  
                   I voor  - asfalt 
                  II voor     - muru 
                 III voor    - rannaliiv  
                 Finaali jõudvad paarid tantsivad  - laudpõrandal  
Tantsusammude valikus on labajalg (valts), polka ja mõned „pähklid“ ka finaali jaoks. 
Tantsitakse eesti folkloorseid tantse. Zürii hindab tantsusammude puhtust, kehahoidu, 
paariliste vahelist suhtlemist. Põhisamme tantsitakse muutmata kujul.  
Peale kolmandat vooru on pikem vahepaus siis saavad  võistlejad osaleda töö-ja õpitubades. 
Zürii valib finaali pääsejad. Finaal toimub Pärnu Kuursaalis. Samas algab peale võitjate 
autasustamist  simman. Info  tantsude ja  hindamisele tulevate tantsusammude kohta, samuti 
viited vajaliku materjali leidmise kohta on kättesaadaval korraldaja kodulehel 
Tantsude täpsem infoleht: http://kirmasfolk.files.wordpress.com/2013/01/pc3a4rnu-labajalg-2013-tantsud.pdf  
Registreerimine: 
Registreerimislehed on saadaval RKS Kirmas kodulehel: Vaata siit: 
http://kirmasfolk.files.wordpress.com/2012/11/vc3b5istutantsimise-pc3a4rnu-labajalg-2013-registreerimisleht.doc  

 
„Pärnu Labajalg 2013“ registreerimise viimane kuupäev on 20. märts 2013 
 
OSALUSTASU:  10 eurot / üks osavõtja/ sisaldab 
 Käepael,  meened, osalemine töö- ja õpitubades (valmistatu saab kaasa),  
 kehakinnitus/lõuna/, sissepääs õhtul finaali ja sellele järgnevale simmanile Pärnu Kuursaalis. 
 Töötab mitmeid töö- ja õpitubasid, mis kantud kõik eesti rahva  traditsioonidest ja nende 
säilitamisest ja taaselustamisest. Õpitubades on võimalik valmistada Labajala logoga vöökott 
või kaela riputatav kott ja  lihtsamaid ehteid rahvariiete juurde. Rahvamuusikute päralt on 
töötuba ja võimalus õhtul simmanil üles astuda. Tantsurühma soovist esineda Pärnu linnas 
tuleb eelnevalt teatada. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõningaid muudatusi, mis 
kindlasti ei puuduta osalustasuga seonduvat. 
 
Vaata värsket infot RKS Kirmas  kodulehekülge aadressil  kirmasfolk.wordpress.com 
Ootame teid osalema  „Pärnu Labajalg 2013“ võistutantsimisele ja veetma tantsides üht 
toredat ja sisutihedat päeva kuurortlinnas Pärnus.  
Kohtumiseni! 
 
RKS Kirmas liikmed ja  projektjuht  Ülle Jaeger    
e-posti aadress: ylle.jaeger@hotmail.com 
telefon: 5157194 


