MARIBEL TROPHY 2019
JUHEND
AEG

26. mai 2019.a. algusega kell 10.00

KOHT

Paide, E-Piim Spordihall (Aiavilja 1, Paide)
Spordiklubi Maribel MTÜ
Piret@voimlemiskool.ee
Piret Tuiken tel. 5175541
Võistlused toimuvad vastavalt EEVL 2019.a. kehtivatele võistlusmäärustele.
1. Individuaalvõistlus iluvõimlemise B grupile:
Juunioriklass 2005 2 vabalt valitud vahendit (H / P / K / L)
Juunioriklass 2006 2 vabalt valitud vahendit ( H / P / K / L)
Noorteklass 2007 2 vabalt valitud vahendit ( H / P / K)
Noorteklass 2008 2 vabalt valitud vahendit ( H / P / K)
Lasteklass 2009 V ja 1 vabalt valitud vahend (R / H)
Lasteklass 2010 V ja 1 vabalt valitud vahend (R / H)
Miniklass
2011 Vabakava
Miniklass
2012* Vabakava
* on saanud võistluste ajaks 7a.

KORRALDAJA
PROGRAMM JA
VANUSKLASSID

2. „Individuaalshow“ iluvõimlemise C grupile:
2.1. Superminiklass 2011 ja nooremad - Vabakava
2.2. Lasteklass C 2010 -2009 - Vabakava
„ Individuaalshow“le registreeritud võimlejad ei võistle, vaid esinevad

PAREMUSJÄRJESTUSE
SELGITAMINE JA
AUTASUSTAMINE

OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE

KOHTUNIKUD
REGISTREERIMINE

AKREDITEERIMINE
AJAKAVA
LISAINFORMATSIOON

1. ILUVÕIMLEMINE B grupile:
Juuniori-, noorte- ja lasteklass võitjad selgitatakse kõikides vanusklassides sünniaastate kaupa
mitmevõistluses saavutatud punktide alusel. Iga sünniaasta I, II, III koha saavutanud võimlejaid
autasustatakse medali, meene ja diplomiga ning 4. - 6. kohta meenete ja diplomitega. Miniklassi
võitjad selgitatakse sünniaastate kaupa vabakavas saavutatud punktide alusel ning I-III koht
autasustatakse medali, meene, diplomiga ja 4.-6. kohta meenete ja diplomiga.
2. ILUVÕIMLEMINE C grupile:
Kõik osalejad saavad diplomi ja meene.
NB! Võistluste raames selgitatakse täiendavalt Paide Võimlemiskooli parimad, keda
autasustatakse medalite, diplomite ja meenetega.
Osavõtumaks on 30 € .Osavõtumaksu palume tasuda Spordiklubi Maribel MTÜ arvelduskontole
EE892200221048078051 Swedbank´is hiljemalt 21.05.2019. k.a. ülekandega või arve alusel.
Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4. võimleja mitteosalemisel osavõtumaks
tagastatakse vähemalt 50 % ulatuses juhul, kui võimleja on haigestunud ja esitatakse
allkirjastatud tervisetõend.
Nimeline ülesandmine
13.05.2019
Iga klubi peab kindlustama vähemalt 2 iluvõimlemise kohtunike koolituse läbinud kohtunikku.
Kohtunikud palume registreerida elektrooniliselt: http://www.rgform.eu/

Ülesandmised ja muusikad palume esitada online süsteemis http://www.rgform.eu/
Eelülesandmine
13.05.2019
Lõplik ülesandmine
20.05.2019
Akrediteerimine toimub võistluspaigas 1,5 tundi enne võistluste algust.
Muudatusi
ülesandmises võib teha 1h enne võistluste algust.
Täpne ajakava selgub peale nimelist ülesandmist ja saadetakse osalevatele klubidele e-mailiga.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koos korraldajaga. Korraldajal on
vajadusel õigus teha mistahes muudatusi olenevalt tekkinud olukorrast.

