
Sind ei võta, sind ei jäta 

I tuuri A-osa 
 
Tantsu lähteasend joonisel märgitud paksema joonega. Rühmad nr 12, 13, 16, 17, 19 ja 
20 on lähteasendis vastavalt tantsukirjelduse joonisele 4 nii, et publik on põhja tribüünis. 
Rühmade 2, 3,5, 6, 9, 10 ja 11 on lähteasendis vastavalt tantsukirjelduse joonisele 4 nii, 
et publik on lõuna tribüünis, kuid tantsijad on esipoolega lava tagakülje poole.  
Taktid 1 - 2. Alustades parema jalaga liiguvad viirud põhja tribüüni suunas 8 
sääretõstejooksusammuga esipoolega liikumissuunas. 
Taktid 3 - 4. Jätkates põhisammuga nr 1 jõuavad viirud oma tantsuplatsi keskkohani 
jõutakse tantsukirjelduse joonisesse nr 2. Ummishüpetega pööratakse esipool vastavalt 
jn 2 näidatud suunas. 
Taktid 5 - 8. Vastavalt tantsukirjeldusele 
Rühmad nr 5, 6, 16 ja 17 tantsivad tantsu vastavalt tantsukirjeldusele kuni V tuuri 
A-osani. Rühm nr 11 tantsib vastavalt tantsukirjeldusele kuni V tuuri B-osani 
 
Rühmad 2, 3, 9, 10 ja 12, 13, 19, 20 tantsivad vastavalt kirjeldusele II tuuri B-osa kuni 
taktini 11. Alates takt 11: 
Taktid 11 - 14. vastavalt tantsukirjeldusele platsijoonise nr 3 järgi. 
Rühmadel nr 2 ja 20 on juhttantsijateks publikupoolse viiru vedajaks vasakpoolse tiiva 
otsmine tantsija, tagumise viiru vedajaks on parempoolse viiru otsmine tantsija. 
Rühmadel nr 3 ja 19 on juhttantsijateks publikupoolse viiru vedajaks parempoolse tiiva 
otsmine tantsija, vastutulevast viirust möödutakse vasakult poolt. Tagumise viiru 
vedajaks on vasakpoolse viiru otsmine tantsija. 
Rühmadel nr 9 ja 13 on juhttantsijateks publikupoolse viiru vedajaks vasakpoolse tiiva 
otsmine tantsija, tagumise viiru vedajaks on parempoolse tiiva otsmine tantsija, 
vastutulevast viirust möödutakse vasakult poolt. 
Rühmadel nr 10 ja 12 on juhttantsijateks publikupoolse viiru vedajaks parempoolse tiiva 
otsmine tantsija, tagumise viiru vedajaks on vasakpoolse tiiva otsmine tantsija. 
Takt 15. Käed viiakse seelikusse ja tantsijad liiguvad nelja sääretõste-jooksusammuga 
avarale ringjoonele pöördudes kohapeal pool ringi päripäeva.  
Takt 16. Sooritatakse põhisammu nr 2 esipoolega nelja rühma ringjoone keskmesse. 
 
III tuuri A-osa 
Taktid 1 - 4. Vastavalt tantsukirjeldusele nelja rühma ringjoonel 
Taktid 5 - 6. Vastavalt tantsukirjeldusele platsijoonise nr 4 järgi. Märkus: II tuuri B-osa 
taktides 11 - 14 ühe rühma juhttantsijad IV tuuri B osas jäävad omavahel paari, 
juhttantsija järel teised tantsijad jäävad omavahel, kolmandad omavahel jne. 
Taktid 7 - 8. Vastavalt tantsukirjeldusele 
 
III tuuri B-osa 
Taktid 9 - 10. Joondutakse välja diagonaalviiruks. Põhisammuga nr 1 liigutakse tiiviku 
põhimõttel päripäeva nelja rühma kaldristis kuueteistkümnendik ringi edasi(platsijoonis 5) 
Taktid 11 - 12. Liigutakse põhisammuga nr 1 kuueteistkümnendik ringi päripäeva jõudes 
nelja rühma risti. 
Taktid 13 - 16. Liigutakse kahe põhisammuga nr 1 kaheksandik ringi jõudes nelja rühma 
kaldristi uuele tantsuplatsi numbrile. 
 
 
 



IV tuuri A-osa 

Taktid 1 - 6. Tiivikute otsmised tantsijad saavad juhttantsijateks ning veavad 
põhisammuga nr 1 päripäeva oma rühma ringjoonele, mille keskmeks on uue 
tantsuplatsi keskkoht. 
Taktid 7 - 8. Vastavalt tantsukirjeldusele 
IV tuuri B-osa 

Vastavalt tantsukirjeldusele 
 

V tuuri A-osa 
Taktid 1 - 6. Tantsijad liiguvad põhisammuga nr 1 vastavalt platsijoonisele 6 
platsijoonisel 7 olevasse asendisse. Rühmadel nr 13, 20, 12, 2 ja 9 platsijoonisel 6 
märgitud juhttantsija veab ringi viirule päripäeva liikudes. Rühmadel 6, 5, 19, 3, 10, 17, 
16 joonisel märgitud juhttantsija veab ringi viirule vastupäeva liikudes. Esimeste 
jooksusammudega koondutakse päripidisele sõõrile nii, et IV tuuri B-osa takt 16 seljaga 
ringist välja olev tantsija liigub sõõril eesmiseks. Esimese põhisammu 2. taktil asetatakse 
kannale päripäeva liikuvate ringide puhul vasak jalg, vastupäeva liikuvate ringides parem 
jalg. 
Takt 7. Jõudes platsijoonisel 7 näidatud asendisse sooritatakse vaba jalaga põhisamm nr 
2 esimese kahe taktiosa tegevus (üks kandastak) ning jäädakse asendisse takti lõpuni. 
Kannale on asetatud platsijoonisel nr 7 "kiirtes" olevatel tantsijatel keskme poolne jalg. 
Takt 8. Püsitakse asendis. 
V tuuri B-osa 

Taktid 1 - 2. Liigutakse kaheksa sääretõste-jooksusammuga otsemat teed platsijoonisel 
8 näidatud asendisse. Iga viirg on üks rühm.  
Taktid 3 - 4. Sooritatakse põhisamm nr 1. 1. takti liikumisega pöördutakse vajadusel 
päripäeva näoga joonises näidatud suunda. 2. taktil asetatakse kannale vasak jalg. 
Taktid 5 - 8. Sooritatakse põhisammu nr 1 kaks korda liikudes viirgudes lõuna tribüüni 
poole. 

 


