
 POLKAD

Polkad on seadnud ja kirjeldanud Maie Orav XVI üldtantsupeo K. Toropi tantsude
ploki jaoks. I polkas on kasutatud Rõngu- ja Urvaste Kihelkonna "Savikoja
venelase" variante.
Rahvamuusika valinud Toomas Torop.

I POLKA

Osavõtjad: vaba arv paare
Lähteasend: paarilised ringjoonel järjestikku, käed puusal.

A-OSA
Takt 1-7. Välisjalgadega alustades liigutakse 6 pooljooksusammuga ringjoonel
vastupäeva.
Takt 8. Samm ja ummishüpe. Tüdrukud teevad parema jala sammuga poolpöörde
päripäeva ja ummishüppe ajal on paarilised ringjoonel rinnati.
Taktid 9 – 16. Tantsitakse polkaga ringjoonel vastupäeva, tüdruk liigub selg ees.
Esimese polkaga viiakse kokku vasakud küünarnukid, teise polkaga paremad
küünarnukid ja nii vahelduvalt edasi.

B-OSA (taktid 17-32)
Põmsamm: 1. taktil kaks kõnnisammu, 2. taktil polkasamm ja nii vahelduvalt edasi.
Kahe taktiga pööreldakse 1,5 ringi päripäeva, liikudes seejuures ringjoonel
vastupäeva.
Taktid 17-24. Tüdruk pöörleb põhisammuga poisi ees sangvõttes ühendatud
väliskäte all päripäeva. Poiss liigub põhisammuga ringjoonel vastupäeva.
Taktid 25-32. Valsivõttes pööreldakse  põhisammuga päripäeva ja liigutakse
seejuures  ringjoonel vastupäeva.
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II TURSAMÄE POLKA (Jõelähtme khk. Ihasalu küla)

Osavõtjad: vaba arv paare
Lähteasend: paarilised kodarjoonel rinnati valsivõttes.

A-OSA (taktid 1-8)
Taktid 1-8. Pööreldakse polkaga päripäeva, liikudes ringjoonel edasi vastupäeva.

B-OSA (taktid 9-16 kaks korda)
Taktid 9-12. Valsivõte vallandatakse, käed on vabalt all. Välisjalgadega alustades
liigutakse reinlendrisammuga väikeses kaares küljele, paarilisest lahku (tüdruk
liigub mööda kodarjoont välja). Reinlendrisamm on hüpakuga, säär taga.
Taktid 11-12. Sisejalgadega alustades, liigutakse reinlendrisammuga paarilise
poole ja jäädakse kodarjoonele rinnati.
Taktid 13-16. Valsivõttes pööreldakse polkaga päripäeva ja liigutakse ringjoonel
vastupäeva.
Taktid 9-16 kordamisel. Korratakse eelmise 8 takti tegevust.

*  Tants kordub algusest lõpuni

III PIRUPOLKA (Kuusalu khk. Leesi küla)

Osavõtjad: vaba arv paare
Lähteasend: paarilised kodarjoonel rinnati valsivõttes.

A-OSA (taktid 1-8 kaks korda)
Takt 1-7. Tantsijad teevad paigal 14 käärhüpet, kaks hüpet taktis. Esimesena
viiakse ette vasak jalg.
Takt 8. Poistel hüpe harki ja kokku - hüütakse "HOP-PAA"

 Tüdrukutel ummishüpe ette ja tagasi.
Takt 1-8 kordamisel. Korratakse eelmise 8 takti tegevust.

B-OSA (taktid 9-16 kaks korda)
Taktid 9-16. Sulgvõttes pööreldakse polkaga päripäeva ja liigutakse ringjoonel
vastupäeva.
Taktid 9-16 kordamisel. Polkaga pööreldakse vastupäeva ja liigutakse ringjoonel
vastupäeva. Poisid rõhutavad esimest polkasammu.

*  Tants kordub algusest lõpuni
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