2019.a. EESTI NOORTE
MEISTRIVÕISTLUSED ILUVÕIMLEMISES
JUHEND
AEG

27-28. aprill 2019

KOHT

RAPLA , Sadolin Spordihoone (Viljandi mnt 69A)

KORRALDAJA

Eesti Võimlemisliit & Võimlemisklubi Noorus
e-mail: eevl@eevl.ee, vknoorus@gmail.com
tel.: +37259192717; +37256317867

PROGRAMM JA
VANUSKLASSID

Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele
A-grupis alljärgnevates vanuseklassides:
noorteklassis 2007-2008 H, P, K
lasteklassis 2009-2010 V, H, R
Noorteklassis toimub eel- ning finaalvõistlus, kuhu pääseb eelvõistluste
tulemuste põhjal igal üksikalal maksimaalselt 8 paremat võimlejat.
Lasteklassis toimub ainult mitmevõistlus.

PAREMUSJÄRJESTUSE
SELGITAMINE JA
AUTASUSTAMINE

Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse mõlemas vanuseklassis
mitmevõistluses ning noorteklassis lisaks üksikaladel saadud punktide
alusel.
I, II ja III kohale tulnud võimlejaid autasustatakse vastava vanuseklassi
meistrimedalite, diplomite ja auhindadega, 4.-8. kohale tulnuid diplomite ja
auhindadega.
Noorteklassi üksikalade meistrid selgitatakse finaalvõistlustel saavutatud
tulemuste põhjal hüpitsa-, palli- ja kurikaharjutuses ning võitjaid
autasustatakse meistrimedalite, diplomite ja auhindadega.
Stardimaksu suuruseks on 50 € iga võistleja kohta.
Osavõtumaksud palume tasuda Eesti Võimlemisliidu poolt saadetud arve
alusel Eesti Võimlemisliidu pangakontole EE142200221002104505
Swedbank´is vähemalt 5 päeva enne võistluste algust. Osavõtumaksu
mittelaekumisel vähemalt 2 päeva enne võistluste algust lubatakse võimleja
võistlema ainult 1,5-kordse osavõtumaksu tasumise korral, kas ülekandega
(maksekorralduse esitamisel) või sularahas kohapeal.
Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 on võistlusel
mitteosalenud võimleja osavõtumaksu tagastamine võimalik ainult
tervisliku tõendi alusel.

OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE

KOHTUNIKUD

Nimeline ülesandmine
17.04.2019
Iga klubi peab kindlustama 2 iluvõimlemise kohtunikku, kellel on vähemalt
vabariiklik I kategooria ja/või rahvusvaheline FIG brevet kohtuniku
kategooria.
Kohtunikud registreerida elektrooniliselt järgneval lingil:
http://rgform.eu/event.php?id_prop=1385

REGISTREERIMINE

Nimeline ülesandmine
(võimlejad nimeliselt)
Muusikate üleslaadimine
(ainult Mp3 versioon)

17.04.2019
22.04.2019

Võimlejate registreerimine ning muusikate üleslaadimine elektrooniliselt
järgneval lingil:

http://rgform.eu/event.php?id_prop=1385
Registreerimiskeskkond sulgub automaatselt tähtaegade möödumisel!
Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu
tasumise korral.
AKREDITEERIMINE

Akrediteerimine algab 1,5 tundi enne võistluste algust. Muudatusi
ülesandmises võib teha kuni üks tund enne võistluste algust.

AJAKAVA

Orienteeruv ajakava selgub 1 nädal enne võistluste algust ning see
avaldatakse
EEVL
kodulehel
www.eevl.ee
ning
leheküljel
http://rgform.eu/event.php?id_prop=1385
NB! Palume kontrollida, et õige muusika oleks üles laetud vastava vahendi
alla! Võimlejatel palume kaasa võtta muusikate varukoopiad CD-l või
mälupulgal.

LISAINFORMATSIOON

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, vabatahtlikud samuti loa ka endast
tehtud visuaalseid materjale avaldada (fotod, videod). Juhul, kui isik ei
ole nõus oma isikuandmete kuvamisega, tuleb sellest teavitada
võistluse peakorraldajat ja alaliitu kirjalikult hiljemalt võistluse
alguseks. Võistlusel on lubatud video- ja fotode tegemine ainult
akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel (registreerimine rgform.eu
keskkonnas: http://rgform.eu/event.php?id_prop=1385 või võistlusel
kohapeal).

