
Iluvõimlemise toimkonna kooosoleku protokoll  

Koosolek toimus: 7.12.2022 kell 10.00, Zoom keskkond 

Koosolekust võtsid osa: Natalja Inno (EEVL), 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) 

Koosoleku päevakord: 

1. Kvalifitseerimine Miss Valentinile. 

2. Kvalifitseerimine FIG turniirile, Aphrodite Cup. 

3.  RGI reeglid – lasteklass vaba kava, B grupi piirangud. 

4. EEVL-i toimkondade ühine koosolek – RG toimkonna seisukoht 

Otsused: 

1. Miss Valentine 2023 - osalejate kinnitamine toimub järgneva süsteemi alusel: 

      •Juuniorid - FIG turniir 2-4 võimlejad 8 kava (toimkond otsustab mitu võimlejaid osaleb) 

      •Meistriklass - Grand Prix 4 võimlejad. 

      •Rahvusvaheline turniir juuniorid ja meistriklass (lubatud 3 võimlejat igas kategoorias) 

Kvalifitseerumine – 2023 kahe võistluse edetabeli järgi: 

      1. 21-22.01 Lootuste KV juures juunioride ja meistriklassi turniir (rõngas, pall, lint) 

      2. 04-05.02 Tallinna lahtised MV (rõngas, kurikas, lint) 

     •Rahvusvaheline turniir sünniaastate järgi (2016-2011), lubatud 3 võimlejaid igas kategoorias 

v.a.2016 sünniaasta. 

Kvalifitseerumine - 2022a. edetabel + 2023a. 2 võistlust: 

      1. 21-22.01 Lootuste KV  

      2. 04-05.02 Tallinna lahtised MV  

2. Aphrodite cup – kuna soovijaid on rohkem, kui lubatud on, siis kvalifitseerimine toimub 

samamoodi nagu Miss Valentinile. 

3. Lasteklassi vaba kava - ettepanek jätta samasugused nõuded nagu miniklassis. Hetkel 

enamuse häältega otsustatud jätta lasteklassi vabakava reegleid muutmata. Uuel hooajal 

arutatakse seda küsimust uuesti.  



Ettepanek - võtta ära B gruppidel D hinde piiranguid. Enamuse häältega otsustatud 2023.aastal 

B-grupi reegleid mitte muuta. 

4. Enne EEVL-i toimkondade juhtide koosolekut, RG toimkonna seisukoht on järgmine:  

● Alade ühiste Eesti MV korraldamine oleks huvitav, kuid korralduse pool ilmselt väga 

keeruline.  

● Võistluste korraldamine (ettepanekud alaliidule). Pakkumine – piirata EMV osalejate 

arvu, eesmärgiga tõsta EMV taset. Hetkel arvamused on erinevad, otsust vastu ei 

võetud. Vajalik edasine arutamine ja süsteemi välja töötamine.  

● Kohtunike tasustamine (ettepanekud). Arutatud kohtunikute töö tasustamise 

võimalused. Murekohaks - eelarve. Võimalused raharessursi suurendamiseks - 

sissepääsu piletid, online ülekannete vaatamine tasu eest, suurendada koolituste arvu ( 

koolitusi korraldada nii kohtunikutele, treeneritele, vanematele kui ka võimlejatele), 

protestidest saadud tasud.  

● Erialaste kohtunike atesteerimise süstematiseerimine. Varakult pakkuda üks kuupäev 

eksamiks (1 x RGG ja 1 x RGI jaoks) ning üks päev järeletegemiseks. 

      10.01.2023 RGI järeleksam 
      12.09.2023 RGG riiklik kohtunike eksam 
      26.09.2023 RGG riiklik kohtunike järeleksam 
 

● Koondislase mõiste, delegatsioonide lähetamine FIG turniiridele, MK etappidele.  

Soov on tagada kõrgemat taset võimlejate poolt. MK etappidel ja World Challenge cupidel 

peaksid esindama Eestit koondise liikmed või vähemalt kandidaadid, keda kinnitab toimkond. 

Hetkel plaan valida koondise kandidaate - meistriklassis 6 ja juunioride seas 12 võimlejaid. 

Valimise kriteeriumid. Kuna uuest aastast toimub vanuseklasside vahetamine ja suurtele 

rahvusvahelistele võistlustele registreerimine on varakult, siis oleks vaja kiiremas korras üle 

vaadata mis vormis on sportlased. Nii meistriklassi kui ka juunioriklassi koondise kandidaatideks 

kinnitatakse võimlejaid 2023a. kahe võistluse järgi - lootuste KV raames toimuva turniiri ja 

Tallinna lahtiste MV järgi. Koondise liikmeid kinnitatakse punktitabeli järgi 2023a. kevadel 

(peale EMV). 

 


