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Põhja-Eesti eelvoor 16.november TalTech Spordihoone (Männiliiva tn 7,Tallinn)
Lõuna-Eesti eelvoor 17.november Turu tn Spordihoone (Turu tn 8, Tartu)
Lõppkontsert (finaal) 30.november Tallinna Spordihall (Herne 30, Tallinn)
Eesti Võimlemisliit, E-mail: eevl@eevl.ee Tel. +372 59192717; +3726031555
Osalema on oodatud kõik võimlemis- ja liikumisrühmad ühe vabalt valitud kavaga PõhjaEesti või Lõuna-Eesti eelvoorus alljärgnevalt:
I grupp - rühma koosseisus 6 või enam ühe klubi võimlejat järgmistes vanusrühmades: 712 a; 12-16 a; 16 a ja vanemad, naisrühmad (30 +).*
Kava pikkuseks 1.45 -3.15 minutit **
*Lubatud osalema 1 noorem ja/või vanem võimleja. Rühmad, kelle võimlejad ei vasta
juhendis määratletud vanusele, ei konkureeri laureaadi tiitlile.
** Kava pikkust arvestatakse võimleja(te) esimesest liigutusest kuni viimase liigutuseni;
pikem või lühem võimlemiskava ei konkureeri laureaadi tiitlile.
II grupp (Akrobaatika rühmad) - rühma koosseisus 6 või enam ühe klubi võimlejat
järgmistes vanusrühmades: 7-10 a; 8-15 a; 9-16 a; 11-16 a; 12-18 a
Kava pikkuseks 1.45 -3.15 minutit **
*Lubatud osalema 1 noorem ja/või vanem võimleja. Rühmad, kelle võimlejad ei vasta
juhendis määratletud vanusele, ei konkureeri laureaadi tiitlile.
** Kava pikkust arvestatakse võimleja(te) esimesest liigutusest kuni viimase liigutuseni;
pikem või lühem võimlemiskava ei konkureeri laureaadi tiitlile.
III grupp - koondprogrammid, mida esitavad
12 või enam ühe klubi erinevate
vanusrühmade võimlejat.
Kava pikkuseks 3-6 minutit*
* Kava pikkust arvestatakse võimleja(te) esimesest liigutusest kuni viimase liigutuseni;
pikem või lühem võimlemiskava ei konkureeri laureaadi tiitlile.

HINDAMINE

TULEMUSTE
ARVESTAMINE JA
AUTASUSTAMINE

TÄHELEPANU!
➢ Festivalil ei ole lubatud osaleda Eesti meistrivõistluste võistluskavadega, v.a. galale
kutsutud külalisrühmade kavad.
➢ Võimleja võib osaleda nii I, II kui ka III grupi kavades.
➢ Esinemisväljaku
mõõtmed
eelvoorudes
on
max.13x13m,
akrobaatika
esinemisväljaku max. 14x14m.
➢ Põhja-Eesti eelvoorus ja finaalvoorus on võimalik kasutada nii iluvõimlemise
vaipkatet kui ka akrovõimlemise platsi; Lõuna-Eesti eelvoorus on esinemisväljak
kaetud ainult iluvõimlemise vaipkattega.
Kavasid hindab Eesti Võimlemisliidu poolt kokku kutsutud žürii.
Kava kompositsiooni juures hinnatakse:
muusika sobivust liikumise iseloomu ja kava ideega, rütmivaheldust muusikas ja liikumises;
kava ea- ja võimetekohasust;
liikumiste mitmekülgsust, keerukust ja uudsust;
kava originaalsust ja ideed.
Kava esitamise juures hinnatakse:
võimlejate treenitust;
väljenduslikkust ja karakterit, publikuga suhtlemise oskust;
soorituse ühtsust;
lava kasutamise oskust;
väljanägemise esteetilisust ja esinemisriietuse korrektsust
Žürii otsuse kohaselt lubatakse finaalvõistlusele mõlemast voorust parimad rühmad.
Finaalvõistlusel selgitatakse parimad järgmiselt:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

vanusrühma 7-12 a. laureaadid, kelle hulgast nimetatakse võitja rühm;
vanusrühma 12-16 a. laureaadid, kelle hulgast nimetatakse võitja rühm;
vanusrühma 16 a. ja vanemad laureaadid, kelle hulgast nimetatakse võitja rühm;
naisrühmade 30+ laureaadid, kelle hulgast nimetatakse võitja rühm;
akrobaatika rühmade laureaadid, kelle hulgast nimetatakse võitja rühm;
koondrühmade laureaadid, kelle hulgast nimetatakse võitja rühm;
GymnaFest 2019 üldvõitja valitakse kõikide laureaatrühmade hulgast.

Kõiki laureaatrühmi autasustatakse auhindadega. Vanusrühmade võitjaid rühmi,
koondrühmi
ja GymnaFest 2019 üldvõitjat autasustatakse karikatega ja rahalise
auhinnaga.

OSAVÕTUMAKS

REGISTREERIMINE

LISAINFORMATSIOON

Antakse välja eriauhind parima kompositsiooniga kava autorile ning toetavate
organisatsioonide poolt eri- ja ergutusauhindu.
Lisaks selgitatakse lõppvoorus pealtvaatajate hulgas tehtud küsitluste põhjal publiku lemmik
rühm, keda autasustatakse eriauhinnaga.
Osavõtumaksu suurus on 6€ ühe võimleja kohta ning mitte rohkem
kui 110 € ühe rühma kohta.
Lõppkontserdile pääsenutel täiendavat osavõtumaksu ei ole.
Osavõtumaks palume tasuda korraldaja poolt saadetud arve alusel Eesti Võimlemisliidu
arveldusarvele EE142200221002104505 Swedbank`is hiljemalt 5 päeva enne üritust.
Osavõtumaksu mittelaekumisel vähemalt 2 päeva enne ürituse algust lubatakse rühm
võistlema ainult 1,5-kordse osavõtumaksu tasumise korral, kas ülekandega
(maksekorraduse esitamisel) või sularahas kohapeal.
Eelregistreerimine
28.10.2019
Lõplik registreerimine
07.11.2019
Muusikat üleslaadimine (ainult MP3)
07.11.2019
Registreerimised palume teha läbi RGFormi: http://rgform.eu/event.php?id_prop=1569
Registreerimiskeskkond läheb automaatselt kinni tähtaja möödudes.
Hilinenud registreerimisi arvestatakse 1,5 kordse osavõtumaksu tasumise korral.
GymnaFestile registreeritud võimlejate, treenerite ja vabatahtlike isikuandmeid
kasutatakse tulemuste avaldamisel, protokollis, rgform.eu keskkonnas, spordialaliidu
kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites. Võistlusele registreerides annavad võimlejad,
treenerid, vabatahtlikud loa endast tehtud visuaalseid materjale avaldada (fotod,
videod). Juhul kui isik ei ole nõus oma isikuandmete kuvamisega, tuleb sellest
teavitada alaliitu kirjalikult hiljemalt GymnaFesti alguseks. GymnaFestil on lubatud
video- ja fotode tegemine ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel
(registreerimine rgform.eu keskkonnas või kohapeal).

