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Laupäev 16. märts 2019. a (Juunioriklassi võistlus)
Pühapäev 17. märts 2019. a (Noorte- ja Meistrikassi võistlus)
TARTU, A. Le Coq Spordimaja, Ihaste tee 7, Tartu
Võimlemisklubi Janika
Kontakt: nevel@vkjanika.ee, janika@vkjanika.ee
Tel. 730 3099, 5106439
Võistlused toimuvad A grupis vastavalt FIG ja EEVL kehtestatud reeglitele
alljärgnevates vanusklassides:
Meistriklass
2003 ja vanemad R, P, K, L
Juunioriklass 2004 - 2006
H, P, K, L
Noorteklass
2007 - 2008
H, P, K
Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kõikides vanusklassides
mitmevõistluses saavutatud punktide alusel. Lisaks selgitatakse
paremusjärjestus juuniori- ja noorteklassis sünniaastate kaupa. Iga
vanusklassi I, II, ja III koha saavutanud võimlejaid autasustatakse karikate
ja diplomitega.
Osavõtumaksu suuruseks on 45 € iga võistleja kohta.
Osavõtumaksud palume tasuda korraldava klubi poolt saadetud arve alusel
Võimlemisklubi Janika pangakontole EE791010102001526002, SEB
pangas 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 võimleja mitteosalemisel
osavõtumaksu ei tagastata olenemata põhjusest.
Nimeline ülesandmine
1.03.2019
Iga klubi peab kindlustama 2-3 hindekohtunikku. Kohtunikud tuleb
registreerida elektrooniliselt: http://rgform.eu/event.php?id_prop=1231
Registreeritud kohtunikud peavad olema kohal võistluste lõpuni.
Nimeline ülesandmine
1.03. 2019
Võimlejad registreerida elektrooniliselt:
http://rgform.eu/event.php?id_prop=1231
Registreerimiskeskkond läheb automaatselt kinni tähtaja möödudes.
Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise
korral.
Akrediteerimine algab 1,5 tundi enne võistluste algust. Muudatusi
ülesandmises võib teha kuni üks tund enne võistluste algust.
Orienteeruv ajakava selgub 1 nädal enne võistluste algust ning see
avaldatakse EEVL kodulehel www.eevl.ee ja VK Janika kodulehel
www.vkjanika.ee ning www.rgform.eu

LISAINFORMATSIOON

Muusikad MP3 failidena palume üles laadida registreerimiskeskkonda
hiljemalt 11.03.2019.
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 või võistluse kohapeal).

