
Iluvõimlemise toimkonna kooosoleku protokoll 

Koosolek toimus: 20.01.2022 zoom keskonnas

Koosolekust võtsid osa: Maria Tõnissaar (TSSK VK Diiva), Kristiina Noor (VK Janika), Olga 
Bogdanova -Kööp (Bogdanova VK), Irina Stadnik (SK Nord), Jelena Agafontseva (Tip-Top Klub), 
Natalja Ratšejeva (VK Elegance), Nadezda Zahharenkova ( Narva NPSK/Fouette), Larissa 
Gorbunova (Excite Dance)

Arutatud teemad: 

1. Võistluste peakohtunik, ülesanded, tasustamine 

-Kes võib täita peakohtuniku rolli, kas ainult toimkonna liige? Kas toimkond 
suudab igale võistlusele organiseerida ühe liikme, kes vastutaks võistluse eest?

Otsustati:

Suurematel võistlustel (EKV; EMV; Lootuste KV, linna MV) hakkab 
peakohtuniku rolli täitma toimkonna liige. 

Klubi võistlustel võib täita peakohtuniku rolli vastutav kohtunik.

Vastutav kohtunuk - FIG kategooriaga kohtunik, kelle nimi on kirjas 
võistluste juhendis ja kes täidab peakohtuniku rolli. 

                       -Peakohtuniku/vastutatva kohtuniku ülesanded.

                    Otsustati: 

                     a)Kohtunike koosoleku ja loosimise läbiviimine.
b)Jälgib hinnete vahesid, vajadusel hindab kaasa ja osaleb hinnete 
arutelul, võib kohtunikule märku anda, kui ta hinne pidevalt kas liiga kõrge 
või liiga madal võrredes teiste sama paneeli kohtunike hinnetega.
c)Jälgib B ja C grupi D hinde maksimumi mitte ületamist.
d)Vahendid - kahtluse korral kontrollib vahendite vastavust reeglitele. 
Esmakordselt rikkumise korral- hoiatus/märkus. EMV-l kaasneb rikkumise 
korral koheselt mahaarvamine,eelnevat hoiatust ei tehta. 
e)Jälgib võistlejate trikoo, soengu, jumestuse (eriti noorematel võimlejatel),
põlvekaitsete,teipide,elastiksideme korrektsust.
Võib teha märkuse, mahaarvamine mitmekordsel rikkumise korral.
f) Jälgib kohtunike eeskirja täitmist.
g) Vastutab Eesti MV protestide regulatsiooni eest.

                     -Peakohtuniku töö tasustamine.



Otsustati:

                   a)Kui võistlus on teises linnas ja kestab kaks päeva (tuleb ööbida), 
                     siis võistluste peakorraldaja katab kõik kulud.
                     b)Võistluste peakorraldaja tasustab peakohtuniku tööd suuruses 10€/h.

2. Treenerite, lapsevanemate võistlustel käitumise eeskiri

-Kas on veel punkte mida, oleks vaja lisada Kristiina koostatud eeskirjale. 
Kinnitati põhipunktid. 

Otsustati: 

Lähiajal täiendab ja saadab Kristiina eeskirja kinnitamiseks, mille järgselt see 
lisatakse  EEVLi kodelehele. 

3. B ja C grupi Difficulty maksimum piir

                       -Kas oleks mõislik nihutata praegust maksimumi piiri?

                        Otsustati:

                      Suurendada maksimumi piiri 1 punkti võrra.

                        Meistrikass      8,0 - - - 9,0

 Juunioriklass    7,0- - -  8,0

 Noorteklass      6,0- - - 7,0

 Lasteklass         5,0- - - 6,0 (vahendikava) ja 4,0 -vabakava

 Miniklass           4,0- - - 5,0 ( vahendikava) ja 3,0 -vabakava

C grupi vabakava:

Miniklass - 2,0, 

Lasteklass - 3,0

                       4. Miss Valentine 2022

                       -Mille järgi valida/kinnitada võistlejate nimekiri, kes osalevad Grand Prix`il? 

                        Eestil võimalik välja panna 4 võimlejat. 



Otsustati:

Võimlejate nimesid kinnitame vastavalt edetabelile. Kinnitati kõik neli 
kandidatuuri -  M.Keler, P.Murashko, K.Frey, P.Hardikova.

  

-Miss Valentine korradaja Janika Mölder palus üle vaadata Miss Vaentine 
rahvusvahelisele turniirile registreeritud Eesti võimlejate nimed ja vähendada 
Eesti võimlejate arvu. 

Mille alusel valime võimlejaid?

Otsustati:

                      Osalejate kinnitamise alused:

                        Mini-, laste- ja noorteklass 2021 aasta edetabeli + Lootuste KV I etapi tulemused

Juuniorklass 2021 aasta edetabel + Lootuste KV I etapi kõrval toimuva Rütmika 
Cup tulemused

Meistriklass 2021 aasta edetabel

                        5. Moskva Gran Prix 

                       -Kes osaleb Moskva Grand Prix`il ja rahvusvahelise turniiril?

                        Otsustati:

                    Grand Prix  - P.Murashko ja M.Keler

Intern. turniir – K.Retsnaja

Juuniorid – A.Vaher, E.Kreitsman, V.Valasevitš, A.Prisjažnjuk

-Treenerilt saabunud info – M.Keler ja P.Murashko ei saa sõita.

                        Kas võiks tõsta K.Frey Moskva rahvusvaheliselt turniirilt Grand Prix`le.

Otsustati:

K.Frey osaleb Moskva Grand Prix võistlusel. 

6. Juunioride EM (15-19. juunil Iisraelis 4 kava) 

                        -Mille järgi valime võimlejaid? Mitu võimlejat, 1, 2, 3 või 4 plaanime välja panna?



Otsustati: 

Osalejate valimine toimub 2022 aasta edetabeli järgi järgmistel võistlustel saadud
tulemuste alusel:

*Lootuste KV I etapi kõrval toimuv Rütmika Cup (2 kava)

*Lootuste KV II etapi kõrval toimuv Elegance Cup (2 kava)

*Eesti MV

*Eesti KV

*1 FIG rahvusvaheline turniir (kirja läheb kõige edukam,kui võimleja osalenud 
mitmel).

Hetkel ei ole mõistlik otsustada palju võimlejaid läheb. Enne vaatame 
võistlustulemusi ja sportlaste vormi. Üles anname max arvu võimlejaid. 

6. Võimlejate üleminek ühest klubist teise  

                     -Kuidas võimleate üleminekuid kubide vahel paremini korraldada?

                      Oleks hea kui oleks kindel kord, millal ja kuidas võimalik klubi vahetada,  

                      et see oleks võimikult valutu nii klubile, treenerile kui sportlasele.

                     Otsustati:

Olga Bogdanova tegeleb ülemineku vormi ja eeskirja koostamisega. 

Põhipunktid - hakkab kehtima ülemineku koridor – juuni - juuli.

Ülemineku korral täidab lapsevanem ülemineku vormi, mille edastab  
elektrooniliselt uude klubisse, eelmisesse klubisse ja koopia EEVL-i.

Kui võimleja läheb üle teise klubisse, siis jätkab lapsevanem õppemaksu
tasumist määratletud aja eelmisesse klubisse. See tähendab, et uues 
klubis tegeleb võimleja nii kaua tasuta, kuni tasub eelmisesse kubisse 
õppemaksu.

Eelmise treeneri soovitusel, lahendamatu probleemide olemasolul võimalik
klubi vahetada aasta ringselt, eelnevalt pöördudes vastava palvega  
toimkonna poole. 

Võimlejate ülemineku teema edastatakse EEVL-i juhatusele 
arutamiseks järgmisel koosolekul.



7. Uute reeglite seminar Eesti treeneritele ja kohtunikele eesti keeles

-Kas oleks vaja korraldada Eesti sisene koolitus/seminar? Kui paljudel on

huvi sooritada Eesti sisest eksamit?

Otsustati: 

Toimkond teeb klubidele järelpärimise, kui paljudel on huvi uute reeglite 
seminari vastu.

Video põhjal kava analüüs (eesti/vene keeles). 

Kuupäev oleks peale 2022 aasta märtsi alguses toimuvat ametliku FIG 
eksamit, kuna koolitaja peaks olema atesteeritud. 

                      

                      Esmase Eesti sisese kategooria saamiseks peaks tegema kohtuniku

                      litsentsi taotlejad: teooria eksami ja praktilise hindamise ühel 

                      Eestis toimuval võistlusel, FIG breve kohtuniku kõrval, 

                      kes annab võistluse järgselt tagasisidet.

                      Need kohtunikud,kes omavad juba Eesti sisest kohtuniku litsentsi

                      sooritavad eksamil vaid praktilise hindamise osa ühel Eestis toimuval 

                      võistlusel.                           

                     

                    

                     8. Meistriklassi koondise liikmed

-Meistriklassi koondise koosseisu kinnitamine.

Rühma koosseis:

1. Arina Okamantšuk

2. Evelin Naptal

3. Alina Vesselova

4. Kiara Oja

5. Polina Kitajeva



6. Mirtel Korbelainen

Otsustati: Koosseis ühehääliliselt kinnitatud

9. Lootuste KV finaal 

-Eelnevalt kinnitatud kuupäevadel 16.-17.04 ei ole ikka võimalik Narvas 
Lootuste KV finaalvõistlust korraldada.

                      Järgmised võimalikud korradajad VK Graatsia (Keila) ja VK Janika (Tartu)

                      Tartu A Le Coq spordihoones avaramad tingimused soojenduseks ja  

                      kõrgema laega saal.  

                      -Ettepanek tellida ühesuguseid karikaid Lootuste KV-ks, 

                       et vältida olukorda kus ühel võistlusel karikas

                       väiksem/suurem/kergem/teistsugusem kui teisel etapil.

                      - Hetkel ühiskonnas liikumas suund - „Säästame loodust!”

                       Kas jätkame paberkandjal diplomitega või on võimalik 

                       leida teistsugune lahendus?

         

Otsustati:

Lootuste KV finaal toimub 16-17.04 Tartus, korraldaja VK Janika.

Karikaid Lootuste KV etappideks ja finaaliks tellib alaliit ja maksab 
korraldav klubi (sellega tagatakse, et karikad on etappidel ühesugused). 

Diplomeid 2022 aasta Eesti MV-l ja Lootuste KV-l paberkandjal ei tee.

Kui võimalik ,siis teeme virtuaalsed diplomid. I.Stadnik uurib N.Innolt

virtuaalsete diplomite võimaluse kohta.

10. Deriugina Grand Prix, Cup - info 

Prejunior`s:

2010 - 2 võimlejat

2011 - 2 võimlejat



2012 - 2 võimlejat

Max - 3 treenerit

Juuniorid 1-4 võimlejat - 4 kava (team competition)

Meistriklass - 2 võimlejat

                     

                      Arvuline ülesandmine - 24.01 

Nimeline ülesandmine – 14.02

                     Otsustati:

Võimlejad valitakse järgmiselt:

Prejuuniorid - 2021 aasta edetabeli + Lootuste KV I etapi 

tulemused

Juuniorid - 2021 aasta edetabeli + Lootuste KV I etapi kõrval toimuva 
Rütmika Cup tuemuste põhjal

Meistriklass – 2021 aasta edetabeli põhjal

Grand Prix Kiiev – M.Keler ja P.Murashko 


