“MEREPIIGA 2020”
Tallinn, Estonia, December 11-13, 2020
AGG vahendikava võistlus

JUHEND

AEG

11-13. detsember 2020

KORRALDAJA

Võimlemisklubi Janika Tallinn
Margit Saidla +372 55691415
E-mail: margit@vkjanika.ee
www.vkjanika.ee

KOHT

Kalev Spordihall
Juhkentali 12, 10132, Tallinn, Eesti
+372 644 6695
https://www.tsh.ee/eng/928/

PROGRAMM JA
VANUSEKLASSID

Võistlused toimuvad vastavalt 2020.a. Eestis kehtivatele võistlusmäärustele
järgmistes vanuseklassides:
A-grupp
Meistriklass (2004 ja vanemad)
Juunioriklass (2004 – 2006)
Noorteklass (2006 - 2008)
Lasteklass (2008 – 2010)
Miniklass vanem (2010-2012)

vabalt valitud vahend
vabalt valitud vahend
pall ja/või kurikas
rõngas ja/või pall
hüpits ja/või rõngas

B-grupp
Juunioriklass (2002 – 2006)
Noorteklass (2006 – 2008)
Lasteklass (2008 – 2010)
Miniklass vanem (2010 – 2012)
Miniklass noorem ( 2013 – 2012)

vabalt valitud vahend
pall ja/või kurikad
rõngas ja/või pall
hüpits ja/või rõngas ning
hüpits ja/või rõngas

NB! Vastavalt EEVL kehtivale korrale võib võimleja võistelda ainult ühe rühma
koosseisus.
Rühmad, kes osalevad rahvusvahelisel Merepiiga võistlusel vabakavaga,
saavad osavõtutasu soodustust 5%.
PAREMISJÄRJEST
USE SELGITAMINE
JA
AUTASUSTAMINE

Paremusjärjestus selgitatakse nõuetele vastava vahendikava ühe katse hinde
põhjal. Iga vanuseklassi I, II ja III koha saavutanud rühma liikmeid
autasustatakse medalite ja diplomitega.

REGISTREERIMINE

Võimlejate registreerimine ning muusikate üleslaadimine elektrooniliselt …
Registreerimiskeskkond sulgub automaatselt tähtaegade möödumisel!
Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise
korral.
Nimeline
ülesandmine
Muusikate
üleslaadimine

November
11, Rühmad ja võimlejad
2020
nimeliselt
November 11,
AINULT mp3.
2020

OSAVÕTUMAKS JA Osavõtutasu suurus rühmale on 50€.
MAJANDAMINE
Osavõtutasud palume maksta Võimlemisklubi Janika Tallinn poolt saadetud
arve alusel vähemalt 5 päeva enne võistluste algust. Osavõtumaksu
mittelaekumisel vähemalt 2 päeva enne võistluste algust lubatakse rühm
võistlema ainult 1,5-kordse osavõtumaksu tasumise korral, kas ülekandega
(maksekorralduse esitamisel) või sularahas kohapeal.
Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 on võistlusel mitteosalenud
rühma osavõtumaksu tagastamine võimalik ainult tervisliku tõendi
alusel.
KOHTUNIKUD

Kohtunikud registreerida elektrooniliselt järgneval lingil: …

Nimeline
ülesandmine

November
2020

11,

Iga klubi peab kindlustama vähemalt 2 rühmvõimlemise kohtunike koolituse
läbinud kohtunikku.

LISAINFORMATSIO
ON

➢ Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike
isikuandmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel võistlusprotokollis,
rgform.eu keskkonnas, spordialaliidu ja/või korraldaja kodulehel ning
sotsiaalmeediakanalites.
➢ Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud,
vabatahtlikud automaatselt loa endast tehtud visuaalseid materjale ka
avaldada (fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus oma isikuandmete ja
visuaalsete materjalide kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse
peakorraldajat ja alaliitu kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks.
➢ Videote ja fotode tegemine professionaalse tehnikaga on lubatud ainult
akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel (registreerimine
http://rgform.eu/event.php?id_prop=2324 või võistlusel kohapeal).
Mobiiltelefoni ja muude nutiseadmete kasutamisel pildistamiseks ja
filmimiseks piirangud ei kehti.
➢ DOPING Iga registreerunud sportlane peab olema valmis
dopingukontrolliks. Dopingukontrollist keeldumist või kõrvalehoidmist
käsitletakse dopingureegli rikkumisena.
➢ COVID 19 Üritusele ei ole lubatud isikud, kes on viimase 14 päeva jooksul
haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19
haigestunuga. Üritust külastama või sellel osalema ei ole lubatud ka ägeda
respiratoorse nakkushaiguse sümptomitega (palavik, kuiv köha,
hingamisraskused) isikud. Soovitame vältida ürituse külastamist riskirühma
kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja kroonilisi haiguseid põdevad inimesed).

AJAKAVA

Orienteeruv ajakava selgub 1 nädal enne võistluste algust ning see
avaldatakse VK Janika Tallinn kodulehel www.vkjanika.ee; leheküljel
… ja saadetakse osalistele meili teel.

