5. EEVL KARIKAVÕISTLUSED
VAHENDIGA RÜHMKAVADES
JUHEND
AEG

19. oktoobril 2014.a.

KOHT

TALLINN, Kalevi Spordihall (Juhkentali 12)
Võimlemisklubi Piruett
Kontakt: piruett@piruett.ee
Tel. 6 463 659

KORRALDAJA

PROGRAMM JA
VANUSKLASSID

Võistlused viiakse läbi vastavalt FIG, UEG ja EEVL programmile
I grupp (iluvõimlemise võistlusmääruste järgi)
Meistriklass
sünd.1998 ja vanemad
FIG programm
Juunioriklass
1999-2001
UEG programm
Noorteklass
2001-2003
5 palli või 5 kurikat
Lasteklass
2003-2005
5 paari kurikaid
II grupp (rühmvõimlemise A grupi võistlusmääruste järgi)
Meistriklass
sünd.1998 ja vanemad
vabalt valitud vahend
Juunioriklass
1998-2000
vabalt valitud vahend
Noorteklass
2000-2002
pall ja/või kurikad
Lasteklass
2002-2004
rõngas ja/või pall
III grupp (rühmvõimlemise B grupi võistlusmääruste järgi)
Võistlused toimuvad laste-, noorte- ja juunioriklassis (vanused ja vahendid on samad,
mis II grupis).

PAREMUSJÄRJESTUSE
SELGITAMINE
JA AUTASUSTAMINE

EEVL karikavõitjad selgitatakse kõikides gruppides ja vanusrühmades eraldi.
I grupis meistriklassi paremusjärjestus selgitatakse kahe harjutuse hinnete
summeerimise teel.
III grupis selgitatakse paremusjärjestus ühe harjutuse ühe katse soorituse eest saadud
hinde põhjal.
Teistes vanusklassides ja gruppides toimub eel- ning finaalvõistlus, kuhu pääseb
igast grupist ja vanusklassist kuni 6 paremat rühma. Paremusjärjestus selgitatakse eelja finaalvõistluse hinnete summeerimise teel.
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

Osavõtumaksu suuruseks on 30 € iga rühma kohta. Klubid, kes osalevad 3 või enama
rühmaga, tasuvad rühma kohta 25 €.
Osavõtumaksud palume tasuda korraldava klubi poolt saadetud arve alusel
Võimlemisklubi Piruett pangakontole EE452200001120066046 Swedbank´is, vähemalt 5
päeva enne võistluste algust.
Vastavalt EEVL tegutsemiskorrale rühma mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata
olenemata põhjusest.
Nimeline ülesandmine
10.10.2014
Soovitud grupis osalemiseks, peab iga klubi kindlustama kohtunikud alljärgnevalt:
I grupis 2-3 kohtunikku, II grupis 2 kohtunikku, III grupis 1 kohtuniku.
Kohtunike nimed lisada ülesandmislehele.

KOHTUNIKUD

REGISTREERIMINE

Ülesandmised esitada kirjalikult eevl@eevl.ee ; koopia: piruett@piruett.ee
Eelülesandmine
03.10.2014
Nimeline ülesandmine
10.10.2014
Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise korral.

AKREDITEERIMINE

Akrediteerimine toimub üks tund enne võistluste algust 30.min jooksul, kus tuleb teatada
ka muudatustest ülesandmistes.
Orienteeruv ajakava selgub 1 nädal enne võistluste algust ning see avaldatakse EEVL
kodulehel www.eevl.ee
I grupi kõikides vanusklassides võistlevate rühmade hindamislehed (arvutis täidetud)
palume saata 8 eksemplaris 15. oktoobriks k.a. VK Piruett kontorisse (Pärnu mnt 41,
Tallinn 10119). Rühmad, kelle kavade kirjeldused on saabunud tähtajast hiljem,
lubatakse võistlema ainult lisatasu 5 € maksmise korral.

AJAKAVA
LISAINFORMATSIOON

