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JUHEND
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13. oktoober 2019.a

KORRALDAJA

Tartu, A.Le.Coq spordihoone
Ihaste Tee 7
MTÜ Võimlemisklubi Janika
Ihaste tee 7, 51013 Tartu
tel. +372 7303099
e-post: tartu@janika.ee

PROGRAMM JA
VANUSKLASSID

Võistlused viiakse
võistlusmäärustele.

läbi

vastavalt

FIG,

UEG

ja

EEVL

kehtivatele

I grupp (iluvõimlemise võistlusmääruste järgi)
Meistriklass
2004 ja vanemad
5 palli ja 3 rõngast+2 paari kurikaid
Juunioriklass
Noorteklass

2004, 2005, 2006
2006, 2007, 2008

5 linti (5m) ja 5 rõngast
5 linti (5m)

Lasteklass

2008, 2009, 2010

5 rõngast

Miniklass

2011,2012*

Vaba

II grupp (rühmvõimlemise A grupi võistlusmääruste järgi)
Meistriklass
2003 ja vanemad
vabalt valitud vahend
Juunioriklass

2005, 2004, 2003

vabalt valitud vahend

Noorteklass

2007, 2006, 2005

pall ja/või kurikad

Lasteklass

2009, 2008, 2007

rõngas ja/või pall

Minklass

2011*, 2010, 2009

hüpits ja/või rõngas

III grupp (rühmvõimlemise B grupi võistlusmääruste järgi)
Võistlused toimuvad mini-, laste-, noorte- ja juunioriklassis (laste ja
noorteklassis on vanused ja vahendid samad, mis II grupis, juunioriklassi vanus
2000- 2004).
* Kes on saanud võistluste ajaks 7-aastaseks
PAREMUSJÄRJESTUSE
SELGITAMINE
JA AUTASUSTAMINE

Eesti karikavõitjad selgitatakse kõikides gruppides ja vanuseklassides eraldi.
I grupis selgitatakse paremusjärjestus kahe katse hinnete summeerimise teel,
v.a. miniklassis, kus paremusjärjestus selgitatakse vabakava ühe katse põhjal
ning juuniori- ja meistriklassis, kus paremusjärjestus selgitatakse kahe kava
punktisummade summeerimise teel.
II grupis selgitatakse paremusjärjestus eel- ja finaalvõistluse hinnete
summeerimise teel.
Finaali pääseb igast vanuseklassist eelvõistluse 4 paremat rühma.
III grupis selgitatakse paremusjärjestus ühe harjutuse ühe katse soorituse eest
saadud hinde põhjal.
Kõiki võitjaid rühmi autasustatakse karikatega ja rühma liikmeid diplomitega.
Juhul, kui vanusklassis võistleb alla 4 võistkonna, antakse karikas välja ainult
esikoha saavutanud rühmale.

OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE

Stardimaksu suurus rühmale on 60 €.
Osavõtumaksu palume tasuda Võimlemisklubi Janika poolt saadetud arve
alusel arvelduskontole nr. EE791010102001526002 SEB'is. 5 päeva enne
võistluste algust. Osavõtumaksu mittelaekumisel vähemalt 2 päeva enne
võistluste algust lubatakse rühm võistlema ainult 1,5 kordse osavõtumaksu
tasumise korral, kas ülekandega (maksekorraduse esitamisel) või sularahas
kohapeal.
Vastavalt EEVL tegutsemiskorrale rühma mitteosalemisel osavõtumaksu ei
tagastata olenemata põhjusest.
Võistlejate majutuse ja toitlustusega seonduvad kulud kannab lähetatav
organisatsioon/klubi.

KOHTUNIKUD
Nimeline ülesandmine
29.09.2019
Soovitud grupis osalemiseks peab iga klubi kindlustama EEVL-i poolt
atesteeritud kohtunikud alljärgnevalt - I grupis 2-3, II grupis 2-3 ja III grupis 2 .
Kohtunikud palume registreerida elektrooniliselt http://www.rgform.eu
Registreeritud kohtunikel palume kohal olla 1 tund enne võistluste algust kuni
võistluste lõpuni.
REGISTREERIMINE

Lõplikülesandmine (võimlejad nimeliselt)
29.09.2019
Muusikate (ainult MP3 formaat)
06.10.2019
Võimlejate nimeline registreerimine ja muusikate üles laadimine
elektrooniliselt: http://www.rgform.eu
Registreerimiskeskkond sulgub automaatselt tähtaja möödudes.
Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise
korral (100€).

AKREDITEERIMINE

Akrediteerimine toimub üks tund enne võistluste algust, kus tuleb teatada
kõikidest muudatustest ülesandmistes.

AJAKAVA

LISAINFORMATSIOON

Orienteeruv ajakava on leitav 1 nädal enne võistluste algust www.eevl.ee
ning aadressil www.rgform.eu .
NB! Palume kõikidel kontrollida üleslaetud muusikate õigsust ning kaasa võtta
muusikate varukoopiad USB pulgal !
Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike
isikuandmeid
kasutatakse
võistlustulemuste
avaldamisel
võistlusprotokollis, rgform.eu keskkonnas, spordialaliidu kodulehel ja
sotsiaalmeediakanalites. Võistlusele registreerides annavad võimlejad,
treenerid, kohtunikud ja vabatahtlikud loa avaldada endast tehtud
visuaalseid materjale (fotod, videod). Juhul kui isik ei ole nõus oma
isikuandmete kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse vastutavat
korraldajat ja EEVL-i kirjalikult. Võistlusel on video- ja fotode tegemine
lubatud ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel (registreerimine
www.rgform.eu keskkonnas või võistluspäeval enne võistluse algus).
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