AK Tirel lahtised kevadvõistlused sportvõimlemises
2020
JUHEND
AEG
KOHT
KORRALDAJA

PROGRAMM
VANUSKLASSID

18. aprill 2020. a. algusega kell 11:00
Paikuse Spordikeskus (Paide mnt 19, Paikuse alev)
Akrobaatikaklubi Tirel
Ivar Kozlov ivar_kozlov@mail.ru , tel. 53047587
Ene Saagpakk sport@pmksl.ee, tel. 5297627
JA Võisteldakse sportvõimlemise vabaharjutuses.
Poiste vabaharjutuse kavad esitatakse ilma muusika ja koreograafiata
lähtuvalt FIG reeglitest.
Tüdrukute vabaharjutuse kavad esitatakse muusika ja koreograafiaga
lähtuvalt FIG reeglitest.
Võisteldakse järgmistes vanusklassides:
Miniklass
2011-2012
A grupis
Mini A kava
2012-2013
B grupis
Mini B kava
2011
C grupis
Mini B kava
Erisus: Tüdrukute Mini B kava esitatakse ilma muusika ja
koreograafiata –
artistlikkust ei hinnata.
Lasteklass
2008-2010
A grupis
Laste A kava
2009-2011
B grupis
Laste B kava
2008-2011
C grupis
Mini A kava
Erisus:
2008
D grupis
Laste B kava
Erisus:
2008-2011
E grupis
Mini B kava
Noorteklass 2006-2008
A grupis (ainult tüdrukute kava)
Lihtsustatud
FIG reeglite nõuded (Lisa 1)
2006-2008
B grupis
Noorte B kava
2006-2008
C grupis
Laste A kava
Juunioriklass 2002-2005
FIG reeglid (võistlevad ainult tüdrukud)
Meistriklass 2001+
FIG reeglid (võistlevad ainult tüdrukud)
Sportlasel on lubatud võistelda ainult ühes vanusklassis.

PAREMUSJÄRJESTUSE
SELGITAMINE
JA AUTASUSTAMINE
OSAVÕTUMAKS
JA
MAJANDAMINE

KOHTUNIKUD

Võitjad 1.-3. kohani selgitatakse võistluskavade sooritamise eest
saadud punktide alusel igas vanusklassis ja grupis eraldi ning neid
autasustatakse vastava koha diplomi, medali ja auhinnaga.
Osavõtumaksu suurus on 20 € võistleja kohta. Osavõtumaksud palume
tasuda ülekande teel 9. aprilliks 2020. a. korraldava klubi poolt
saadetud
arve
alusel
Akrobaatikaklubi
Tirel
kontole
nr
EE802200221052312651 Swedbankis.
Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 on võistlustel
mitteosalenud võimleja osamaksu tagastamine võimalik ainult tervisliku
tõendi alusel. Antud juhul on korraldajal kohustus tagastada
osavõtumaks vähemalt 50% ulatuses.
Nimeline ülesandmine
01. 04. 2020 a.
Iga klubi peab kindlustama 1 - 9 võistleja kohta vähemalt 1 täisealise
kohtuniku, 10 - 19 võistleja kohta 2 kohtunikku ning 20 ja enama

REGISTREERIMINE

AKREDITEERIMINE

AJAKAVA
LISAINFORMATSIOON

võistleja kohta 3 kohtunikku.
Registreeritud kohtunikud viibivad kohal võistluse lõpuni. Kohtuniku
puudumisel makstakse kohtunikutasu iga kohtuniku kohta 50 €.
Ülesandmised teha kirjalikult aadressil: ivar_kozlov@mail.ru
Eelülesandmine (arvuline)
20.03.2020
Lõplik ülesandmine (nimeline)
01.04.2020
Akrediteerimine toimub võistluspaigas kell 10.00 – 10.30, kus tuleb
teatada ka muutustest ülesandmises.
Orienteeruv ajakava selgub 5 päeva enne võistluste algust ning see
saadetakse kõikide registreerunud klubide meiliaadressile.
Erisus: Riietus sportlik, korrektne. Riietuse puudujääke ei trahvita.
Noorteklassi A grupi, juuniorklassi ja meistriklassi valikkavade
tariifilehed palume esitada hiljemalt 01. aprill 2020 aadressil Ivar
Kozlov ivar_kozlov@mail.ru
Võistluskavade muusikad palume esitada hiljemalt 01. aprill 2020
aadressil: Ene Saagpakk: sport@pmksl.ee
Võistlustega seotud informatsioon: ivar_kozlov@mail.ru
Võistlustele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja
vabatahtlike
isikuandmeid
kasutatakse
võistlustulemuste
avaldamisel võistlusprotokollis, spordialaliidu kodulehel, ja
sotsiaalmeediakanalites.
Võistlustele
registreerides
annavad
võimlejad,
treenerid,
kohtunikud, vabatahtlikud samuti loa ka endast tehtud visuaalseid
materjale avaldada (fotod, videod).
Võistlustel on lubatud kõigil fotode ja videote tegemine.
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