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https://www.eevl.ee/koolitused/



Kutseomistamise perioodi avalikustamine / sügis 2022

 18.juuli 2022 – dokumentide vastuvõtu avalikustamine
 8.august 2022 – dokumentide vastuvõtmise tähtaeg
 24.august 2022 - hindamiskomisjoni koosolek
 31.august 2022 – eksamitele registreerimise ja praktilise eksami videote esitamine
 6.september 2022 – teooriaeksamid
 20.september 2022 – järeleksamid
 23.september 2022 - hindamiskomisjoni koosolek, kutseomistamise kinnitamine



Eesti Võimlemisliidu tegutsemiskord

• vastu võetud EEVL põhikirja punkt 32 alapunkt 12 alusel 
• selle eesmärk on kirjeldada EEVL üldpõhimõtted võistlustegevuse 

korraldamisel
• 12 osa
• Uuendatud tegutsemiskord kinnitatakse EEVL juhatuse poolt 

augustis ja kehtib alates 1.septembrist 2022



3. Vanuseklassid

 3.2. Võistlemine sünniaasta järgselt alates 7ndast eluaastast.

 3.3. Vanuseklassi väliseks võistlemiseks annab eriloa vastav toimkond, Eesti meistrivõistluste puhul 
toimkonna ettepanekul EEVL juhatus

 3.4. Võimlejad võivad võistelda A, B või C grupis. Võimleja või rühma üleminek ühest grupist teise 
toimub üldjuhul kalendriaasta vahetusel või teavitades toimkonda. Gruppide üldised põhimõtted 
sätestavad vastavad toimkonnad. Võimleja või rühma võistlemise A, B või C grupis otsustavad treenerid 
vastavalt võimleja sportlikule tasemele. 



4. Klubivahetus

4.3. A grupi võimleja üleminekul ühest klubist teise on vajalik EEVL teavitamine klubivahetusest, 
tagamaks klubide sporditulemuste arvestuse ja nende alusel tehtavate otsuste õigsus. 

Võimleja või lapsevanem (juhul kui võimleja on noorem kui 19.a) on kohustatud teavitama 
lahkumisest senist klubi. 

EEVL sekretariaati teavitab klubi, kus võimleja treenima asub. Teavituse vorm on avaldatud EEVL 
koduleheküljel. Ilma teavituseta ei arvesta EEVL sekretariaat klubile võimleja sportikke tulemusi.

4.5. Võimleja üleminekul ühest klubist teise on võimlejal kohustus tasuda eelmisele klubile kokku lepitud 
igakuine treeningtasu/klubi maks avalduse esitamise kuupäeva seisuga või kuni viimase treeningkuuni 
klubis, olenevalt kumb on hilisem.

4.8. Võimleja ei või alustada uues klubis regulaarset treenimist enne, kui on esitanud 
lahkumisavalduse klubile, kust ta soovib lahkuda, v.a. juhul kui klubide vahel on vastav kokkulepe 
treenimiseks.



5. Võistluste korraldamine  ja 6. Võistlustele registreerimine
5.5. Võistlusele registreerimise võib avada ainult siis, kui juhend on kinnitatud ning avalikustatud. 
Juhendi peab avaldama vähemalt 4 nädalat enne võistluse toimumist.

5.6. Võistlustest on õigus osa võtta kõigil vastava ala EEVL võimlemisklubidel, v.a. piirkondlikud 
meistrivõistlused, kui need ei ole avatud teiste piirkondade võimlejatele. 

5.12 Võistluse käigus tekkinud ja hilisemat arutamist vajavate tähelepanekute, küsimuste, probleemide kohta 
võib saata EEVLile tagasisidet nädala jooksul peale võistluse toimumist, kasutades EEVL koduleheküljel 
kättesaadavat võistluse tagasiside vormi.  



7. Eesti meistrivõistluste ja EEVL karikavõistluste 
korraldamine ja osavõtt

7.4. Meistrivõistlustel ja karikavõistlustel saavad osaleda EEVL litsentsi omavad võimlejad.

7.6.1 Eesti meistrivõistlused võib korraldada kui võistlustel osalevad võimlejad vähemalt 3-st EEVL 
liikmesklubist, kus  treenivad vähemalt kahe EEVL poolt kinnitatud vanuseklassi võimlejad alates 
lasteklassist. Klubid peavad asuma vähemalt kahes piirkonnas, milleks on maakonnad ja Tallinna, Tartu, 
Kohtla-Järve, Narva ning Pärnu linnad.

7.6.2. Meistrivõistluste toimumiseks peab osalevaid vanuseklasse olema vähemalt 2 ning vähemalt 
kahes vanuseklassis peab osalema vähemalt 4 võimlejat või rühma. 

7.6.3. (täiendamisel) Eesti meistrivõistlustest võivad osa võtta võimlejad, kellel on Eesti kodakondsus 
või Eesti alaline elamisluba. 

Eesti meistritiitel omistatakse alates juuniorklassist parima tulemuse saavutanud Eesti 
kodakondsusega võimlejale.



9. Hindamine võistlustel 

Osa 9 punktid põhinevad olemasoleval tegutsemiskorral, kohtunike käitumise eeskirjal, mida on täiendatud 
iluvõimlemise toimkonna ettepanekutega. Eesmärk toetada objektiivset ja õiglast hindamist.

9.10 Eeltoodud nõuetest mitte kinni pidamisel on võistluse korraldajal või vastutaval (pea)kohtunikul õigus: 

9.10.1 esimesel rikkumisel teha kohtunikule suuline märkus

9.10.2 teistkordsel rikkumisel teha hoiatus

9.10.3. kolmandal rikkumisel teha hoiatus koos õigusega kohtunik hindamiselt eemaldada ja asendada 
varukohtunikuga. Võistluse järgselt teavitatakse EEVL sekretariaati

9.11 Kohtunike antud hinnete osas on protestide esitamine, samuti hinnete kohta hilisem tagasiside 
küsimine või hinnete arutamine toimub vastavalt antud ala toimkonna kehtestatud reeglitele. 

9.12. Muud võimalikud küsimused ja tähelepanekud seoses saadud hinnete või karistuspunktidega 
tuleb lahendada võistluspäeva jooksul, pöördudes võistluse korraldaja ja vastutava 
(pea)kohtunikuga. Hilisem tulemuste muutmine ei ole võimalik. 



10. Probleemide lahendamine

10.1 Võistluse käigus esiletulevate probleemide lahendamise eest vastutab võistluse peakorraldaja, kaasates 
vajadusel toimkonna esimeest või liikmeid. Lahenduse mitteleidmisel edastatakse küsimus EEVL 
sekretariaadile lõplikuks otsustamiseks.

10.2. Tähelepanekud võistluse läbiviimise, korralduse ja kohtunike tegevuse kohta, mis ei saanud 
rahuldavat lahendust võistluse toimumise ajal, samuti võistluse käigus tekkinud ettepanekud edasiseks, 
esitatakse EEVL sekretariaadile kirjalikult nädala jooksul pärast võistluse lõppemist, kasutades EEVL 
kodulehel olevat vormi.



Litsentsid
 ACRO – 53 sportlast
 AER – 46 sportlast
 AGG – 106 sportlast
 RG – 124 sportlast
 TG – 10 sportlast
 TRA – 35 sportlast



EEVL kalender/ Sportos.eu









Litsentseeritud kohtunikud (FIG, EG, EEVL) 
https://www.eevl.ee/meist/kohtunikud/
 ACRO – FIG 10 kohtunikku, EEVL  35 kohtunikku
 AER – FIG 4, EEVL 7
 AGG – IFAGG 9, EEVL 33
 TRA – FIG 8, EEVL 33
 DMT – FIG 8, EEVL 32
 RG – FIG 30, EEVL 37
 RGG – FIG 16
 MAG/WAG – EEVL 12 
 TeamGym – EG 3



Uudised
 EEVL avaldas soovi korraldada RG EM 2023 või 2025
 Euroopa Võimlemisliidu ettepanek korraldada European Cup Series (esialgu RG 

ja RGG)
 25.Gymnafest (eelvoor 3.detsember Paide, finaal 28.jaanuar Tallinn)



Järgmine infotund sügisel 2022
Kena suve!


