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Võistlused toimuvad vastavalt 2019.a. Eestis kehtivate võistlusmääruste järgi.
1. RÜHMVÕIMLEMINE
Meistriklass sünd 2003 ja vanemad
Juunioriklass
2005-2003
A-grupp
2005-2001
B-grupp vaba ja vahendiga kavas
Noorteklass
2007-2005
A ja B-grupp vaba ja vahendiga kavas
Lasteklass
2009-2007
A ja B-grupp vaba ja vahendiga kavas
Miniklass vanem 2011-2009
A ja B-grupp vaba ja vahendiga kavas
Miniklass noorem 2012*-2011
vabakavas
Kõikides vanuseklassides sooritavad rühmad võistlusmäärustele vastava kas
vabakava või vahendiga kava või mõlemad.
*kes on võistluste ajaks saanud 7 aastaseks
1. RÜHMVÕIMLEMINE
Paremusjärjestus selgitatakse eraldi kõikides vanusklassides ja -gruppides
mõlemas kavas eraldi ühe katse hinde põhjal. Iga vanuseklassi I, II ja III koha
saavutanud A grupi rühma liikmeid autasustatakse medalite ja diplomitega, B
grupi rühma liikmeid meenemedalite ja diplomitega.
NB! Pärnu MV raames selgitatakse täiendavalt meistrid Pärnu rühmade
vahel, keda autasustatakse meenetega.
Stardimaksu suurus rühmale on 60 €.
Osavõtumaksu palume tasuda ülekandega Võimlemisklubi Rüht
arvelduskontole SEB pangas EE44101092000013004 hiljemalt 5 päeva enne
võistluste algust esitatud arve alusel või sularahas kohapeal.
Nimeline ülesandmine
20.05.2018
Iga klubi peab kindlustama vähemalt 2 rühmvõimlemise kohtunike koolituse
läbinud kohtunikku. Kohtunikud registreerida elektrooniliselt
http://www.rgform.eu/
Ülesandmised
ja
muusikad
palun
esitada
online
süsteemis
http://www.rgform.eu/
Eelülesandmine
6.05.2018
Lõplik ülesandmine
20.05.2018
Akrediteerimine toimub tund aega enne võistluste algust Pärnu Spordihoones.
Samas teha ka muudatused ülesandmises.
Võistluste algus kell 12.00. Täpse ajakava saadame osalevatele klubidele välja
pärast nimelist ülesandmist!
Võistluste tulemused kajastuvad rgform.eu keskkonnas.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab vastava ala peakohtunik
koos korraldajaga.
Korraldajal on vajadusel õigus teha mistahes muudatusi olenevalt
tekkinud olukorrast! 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.

