2020.a. EESTI KARIKAVÕISTLUSED
SPORTAEROOBIKAS
JUHEND
AEG JA KOHT
KORRALDAJA
PROGRAMM JA
VANUSKLASSID

PAREMUSJÄRJEST
USE SELGITAMINE
JA
AUTASUSTAMINE

OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE

KOHTUNIKUD

12. aprillill 2020.a. algusega kell 13:00
Kohtla-Järve Spordikeskus, Spordi 2, Kohtla-Järve
SK Fööniks
Tatjana Semtšenkova aerobika@mail.ru ; tel. 5146056
Võistlused viiakse läbi vastavalt FIG võistlusmäärustele ja EEVL sportaeroobika
töörühma poolt kinnitatud nõuetele järgnevates vanusklassides:
miniklassis
sünd. 2011 – 2013*
lasteklassis
2009 – 2010
noorteklassis
2006 – 2008
juunioriklassis
2003 – 2005
meistriklassis
2002 ja vanemad
nii tütarlastele kui poistele alljärgnevates kategooriates:
üksikvõistlejad
paarid
kolmikud
rühmad
Juhatuse otsus 14.12.16 - Kõigil aladel, v.a. ilu- ja rühmvõimlemine on lubatud
võistlema need 6-aastased, kes saavad aasta jooksul 7 ehk siis lubatud on
võimlejad sünniaastaga 2013.
Paremusjärjestus selgitatakse kõikides vanusklassides ja kategooriates ühe
võistluskava sooritamise eest saadud punktide alusel eraldi nii tütarlaste kui
poiste arvestuses. Poiste arvestuses selgitatakse võitjad absoluutarvestuses.
Kõikides võistluskategoorias 1, 2. ja 3. koha saavutanud võimlejaid
autasustatakse karikate ja diplomitega. Rühmade arvestuses autasustatakse 1,
2 ja 3. koha saavutanud rühmi karikate ja diplomitega.
Osavõtumaksu suurus:
➢ üksikvõistleja 12 €
➢ paarid
20 €
➢ kolmikud
30 €
➢ rühmad
45 €
➢ aeroobne tantsuline võimlemine 80 €
➢ aerostep
80 €
Juhul, kui üks võistleja osaleb mitmes kategoorias, tasutakse osavõtumaks
kõikides võistluskategooriates osalemise eest.
Osavõtumaks tasuda korraldaja poolt saadetud arve alusel arvelduskontole
nr EE841010552001029007 (Spordiklubi Fööniks) vähemalt 5 päeva enne
võistluste algust.
Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4. võistlusel mitteosalenud
võimleja/rühma osavõtumaksu tagastamine on võimalik ainult tervisliku
tõendi alusel.
Nimeline ülesandmine
29. märtsil 2020. a.
Iga klubi peab kindlustama võistlustele 2 kohtunikku ning katab nende
lähetusega seotud kulud. Kohtunike koosolek toimub algusega kell 11:30
võistluspaigas.

REGISTREERIMINE

AKREDITEERIMINE

Nimeline ülesandmine
29. märtsil 2020. a.
Ülesandmised esitada kirjalikult ülesandmislehel võistluste korraldaja aadressil
aerobika@mail.ru ning koopia eevl@eevl.ee
Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise
korral.
Muudatusi nimelises ülesandmises võib teha kuni 1 tund enne võistluste algust.
Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike
isikuandmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel võistlusprotokollis,
spordialaliidu kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites. Võistlusele registreerides
annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud samuti loa ka endast
tehtud visuaalseid materjale avaldada (fotod, videod). Juhul kui isik ei ole nõus
oma isikuandmete kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse peakorraldajat ja
alaliitu kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks. Võistlusel on lubatud video- ja
fotode tegemine ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel (meiliteel või
võistlusel kohapeal).

