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KOHT

Vinni
Spordikompleks
Tel: 53403581
Sõpruse 16 Vinni, Lääne
Virumaa
SK Forte ja Võimlemiskool ILVES

KORRALDAJAD
TOETAJA
PROGRAMM JA
VANUSEKLASSID

Individuaalvõistlus iluvõimlemise
Vinni Spordikompleks AS
A ja B grupile.
Võistlused toimuvad vastavalt 2019 a. Eestis kehtivatele
iluvõimlemise võistlusmäärustele.
Miniklass
2012* (kes on saanud võistluste ajaks 7 a.) ja noorem–V
2011 A – V ja 1 vabalt valitud vahend H/R
2011 B – V
Lasteklass
2010 A – V,H,R
2010 B – V ja 1 vabalt valitud vahend H/R
2009 A – V,H,R
2009 B – V ja 1 vabalt valitud vahend H/R
Noorteklass
2008 A – H,P,K
2008 B – 2 vabalt valitud vahendid H/P/K
2007 A – H,P,K
2007 B - 2 vabalt valitud vahendid H/P/K
Juunioriklass
2006/2005/2004 A -3 vabalt valitud vahendid H/P/K /L
2006/2005/2004 B - 2 vabalt valitud vahendid H/P/K /L
Meistriklass
2003 ja vanem - 3 vabalt valitud vahendid R/P/K/L
****2012 ja noorem, kes ei ole veel 7 aastased, osalevad
väljaspool konkurssi ja neid autasustatakse kingituse ning
osaleja medaliga.

PAREMUSJÄRJESTUSE
SELGITAMINE JA
AUTASUSTAMINE

Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kõikides
vanuseklassides sünniaastate ja A/B gruppide, nii
vahendikavades kui ka mitmevõistluses, arvestuses eraldi.
1. – 3. koha võitjaid autasustatakse medali, diplomiga ning
meenega, 4. – 6. koha saavutanuid autasustatakse diplomi ja
meenega. Kõikidele osalejatele osavõtjamedal, diplom ning
meene. Mitmevõistluses autasustatakse 1. – 3. koha võitjaid
kõikides vanuseklassides sünniaastate ja A/B gruppide
arvestuses eraldi karikatega.

OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE

Stardimaksu suurus on 35 € osaleja kohta.
Osavõtumaksud palume tasuda korraldava klubi poolt saadetud
arve alusel klubi pangakontole (MTÜ Spordiklubi Forte arvele
SEB pangas. a/a nr: EE881010102023394005) vähemalt 5 päeva
enne võistluste algust või sularahas kohapeal. Vastavalt EEVL
tegutsemiskorra punktile 5.4 võimleja mitteosalemisel
osavõtumaksu ei tagastata olenemata põhjusest.

KOHTUNIKUD

Kindlasti vajalik 1 kohtunik igast võistkonnast. Kui kohtunikku
ei ole turniirile välja panna, siis võistkond on kohustatud
maksma trahvi 50 eurot. Kohtunik peab olema kohal võistluste
kõikidel päevadel. Kui kohtunik ei ole kohal kõik päevad, siis
võistkond on kohustatud maksma trahvi 50 eurot.
Kohtunike ülesandmine hiljemalt 10.03.2019
RG-formi: https://www.rgform.eu/event.php?id_prop=1171

REGISTREERIMINE

Registreerimine
https://www.rgform.eu/event.php?id_prop=1171
Lõplik ülesandmine 10.03.2019
Orienteeruv ajakava selgub 1 nädal enne võistluste algust,
avaldatakse ning www.ilvesevk.com
Muusikad Mp3 failidena palume üles laadida hiljemalt
17.03.2019https://www.rgform.eu/event.php?id_prop=1171

LISAINFORMATSIOON

Küsimuste korral palume pöörduda ilvestanja@rambler.ru.

TOITLUSTAMINE
ÜLDINFORMATSIOON

Toitlustamine toimub Vinni spordihoone kohvikus.
Lõunasöögi hind 4.00 eurot inimene ning vajalik on
ettetellimine. Kõigile osalejatele ja nende saatjatele on
võimalik Vinni spordikompleksi ujula ning saunade
kasutamine soodushinnaga 2.00 eurot.

