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Eelmisel nädalavahetusel toimus esimene üleriigiline võistutantsimine Anna Raudkatsi auks. 
Sellest võttis osa seitse tantsurühma, mille hulgas tuli auväärse žürii arvates esimesele 
kohale Saaremaa ühisgümnaasiumi Öieti (juh Eena Mark).  

Teine koht läks Tartu kommertsgümnaasiumi C-segarühmale Lea (juh Lea Hanni), kes pälvis ka parima 
kohustusliku tantsu esitaja eripreemia. Kolmandaks tantsis ennast Kuusalu keskkooli noorterühm (juh 
Krista Kukk).  

Parimaks juhendajaks tunnistati Aire Toms Keila koolist, kelle juhendatud 5. klassi rühm teenis parima 
põhikooli rühma eripreemia. Parimaks neiduderühmaks nimetati Kärla rahvamaja Kärla Neiud (juh Virge 
Varilepp).  

Korraldajad jäid ettevõtmisega väga rahule. “Oleme ise ka veidi üllatunud, sest eks ikka esimesel korral 
veidi pelgad ja kardad, kas on see ikka õige asi ja kuidas tantsurahvas sellisesse formaati suhtub,“ rääkis 
korraldajate nimel Saaremaa ühisgümnaasiumi huvijuht Triino Lest. “Tegelikult on võistutantsimise 
formaat täitsa olemas juba vanast ajast, aga just koolinoortele ei ole sedalaadi konkurssi viimastel 
aegadel korraldatud.“  

Saaremaa ühisgümnaasiumis on rahvatantsu populaarsus kasvanud viimase kuue aasta jooksul. “Sel ajal 
tantsis meie õpilane Reet Sillavee Kuressaare gümnaasiumis, kus tantsurühm läks laiali,“ selgitas Lest. “Nii 
kolitigi meie majja üle ja tõeliste entusiastide eestvedamisel läks asi lahti.  

Sündis rühm Öieti, kes tähistas eelmisel kevadel oma 5. sünnipäeva. Nende aastatega on tantsijaid juba 
olnud palju ja tuleb aina juurde pisikeste tantsijate näol, sest algklassides on meil juba ka kolm rühma, 
keda juhendab Kersti Truverk.“  

Väikesed rahvatantsijad SÜG-ist panid ka laupäevasel võistutantsimisel nunnumeetri tööle – žürii vaidluste 
ajal vaimustasid nad saali kogunenud rohkearvulist publikut.  

Korraldajad on omavahelistes aruteludes jõudnud mõttele, et sedasorti võistutantsimist saab korraldada 
tantsupidudevahelisel ajal.  

“Lisaks sellele on Saaremaale tulemine seotud suurte kuludega (rühmas on 16 tantsijat ja juhendaja) ja 
seetõttu otsustasime, et järgmine konkurss on 2015. aastal,“ teatas Lest. “Kõik osalejad lubasid kindlasti 
tagasi tulla, sest see oli olnud suurepärane elamus. Üritus läks korda.“  

Väga meeldisid auhinnatutele meie oma maakonna käsitöömeistri Paul Tohvi tehtud puust sõled, mida sai 
nii lauale seada kui seinale riputada. Üks neist jäi nüüd SÜG-i auhinnavitriini kaunistama. Tubli, Öieti!  

 


