TEAMGYM EESTI LAHTISED KARIKAVÕISTLUSED 2018
JUHEND
AEG
KOHT
KORRALDAJA

10. märts 2018.a.
TALLINN, Kalevi Spordihall (Juhkentali 12 )
TeamGym toimkond ja Spordikool Trefoil
Kontakt: trefoil@trefoil.ee
Tel. 56469095

PROGRAMM JA
VANUSKLASSID

Võistlused toimuvad noorte-, juuniori- ja meistriklassis vastavalt UEG
võistlusmäärustele ning mini- ja lasteklassis EEVL TeamGym toimkonna poolt
kinnitatud nõuetele alljärgnevalt:
I GRUPP (TeamGym A grupi võistlusmääruste järgi UEG CoP 2018 )
Lasteklass U9
sünd. 2011- 2009 (EEVL võistlusmääruste järgi)
Lasteklass U11
sünd. 2011- 2007 (EEVL võistlusmääruste järgi)
Noorteklass
sünd. 2010- 2005
Juunioriklass
2001- 2005
Meistriklass
2002 ja vanemad
II GRUPP (TeamGym TRIO A grupi võistlusmääruste järgi UEG CoP 2018)
Lasteklass
2005-2008
Juunioriklass
2001- 2005
Meistriklass
2002 ja vanemad

PAREMUSJÄRJESTUSE
SELGITAMINE
JA AUTASUSTAMINE

OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE

KOHTUNIKUD

REGISTREERIMINE

AKREDITEERIMINE
AJAKAVA

Kõikidel I ja II grupis osalevatel võimlejatel on lubatud võistelda mõlemas grupis.
Kõikides vanusklassides ja gruppides on lubatud rühma koosseisus võistlema
üks võimleja, kes on maksimaalselt üks aasta vanem .
Paremusjärjestus selgitatakse eraldi kõikides gruppides ja vanusklassides
sooritatud võistluskavade eest saadud punktide summeerimise teel.
Meistriklassis loetakse Eesti (Karikavõitjaks)meistriks suurima punktide summa
saavutanud rühma, mille liikmeid autasustatakse EOK meistrimedalite ja
diplomitega. II ja III kohale tulnud rühmade liikmeid autasustatakse vastava koha
EOK medalite ja diplomitega.
Juuniori-, noorte- ja lasteklassis loetakse Eesti vastava vanuseklassi
(karikavõitjaks)meistriks suurima punktide summa saavutanud rühma, kelle
liikmeid autasustatakse vastava koha medalite ja diplomitega.
Kui vanuseklassis võistleb vähem kui neli võistkonda, siis autasustatakse
medalitega ainult esikoha saavutanud võistkonda
Osavõtumaksu suurus rühmale on 80€ ja TRIO-le 55€. Juhul, kui klubist osaleb
rohkem kui 3 rühma, on osalustasu rühmale 70€ ja TRIO-le 50€.
Osavõtumaksud palume tasuda korraldava klubi poolt saadetud arve alusel
Spordiklubi Trefoil pangakontole EE712200221018234676 Swedbank´is, vähemalt
5 päeva enne võistluste algust. Vastavalt EEVL tegutsemiskorrale rühma
mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata olenemata põhjusest.
Nimeline ülesandmine
05.03.18
Soovitud grupis osalemiseks peab iga klubi kindlustama kohtunikud alljärgnevalt:
I grupis 3 kohtunikku, II grupis 2 kohtunikku. Kohtunike nimed lisada
ülesandmislehele. Kohtuniku puudumisel tuleb maksta kohtunikutasu 100 €.
Ülesandmised esitada kirjalikult sktrefoil@gmail.com
Eelülesandmine
25.02.18
Nimeline ülesandmine
05.03.18
Akrediteerimine toimub 10.12.2017.a. II grupp 9-10, I grupp 14.00- 14.45
Orienteeruv ajakava selgub 1 nädal enne võistluste algust ning see avaldatakse
SK Trefoil kodulehel www.trefoil.ee

LISAINFORMATSIOON

I ja II grupis kõikides vanusklassides võistlevate rühmade kavade kirjeldused (Tariff
forms) palume saata 5-s eksemplaris 10. märtsiks 2018 k.a.sktrefoil@gmail.com.

