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Võistlused viiakse läbi vastavalt EEVL 2021 aastal kehtivale programmile
alljärgnevates vanusklassides:
Super mini (alla 7a., esinevad)
A-grupp
Mini vanem 8-10 a. (2013,2012,2011)
Lasteklass 10-12 a. (2011, 2010, 2009)
Noorteklass 12-14 a. (2009, 2008, 2007)
Juunioriklass 14-16a. (2007, 2006,2005)
Meistriklass 16 ja vanemad (2005+)
B grupp (rühmvõimlemise B-grupi võistlusmääruste järgi)
Miniklass noorem 7-8a (2014-2013)
Mini vanem 8-10 a. (2013,2012,2011)
Lasteklass 10-12 a. (2011, 2010, 2009)
Noorteklass 12-14 a. (2009, 2008, 2007)
Juunioriklass 14-18a. (2007-2003)

PAREMUSJÄRJESTUSE
SELGITAMINE
JA AUTASUSTAMINE
OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE

KOHTUNIKUD

Kõikides vanusklassides sooritavad rühmad võistlusmäärustele vastava vabakava
ühe katse.
I-III koha saavutanuid autasustatakse vastava koha meene ja diplomitega.
Laste-, noorte-, juuniori- ja meistriklassis selgitatakse välja Tallinna meistrid, keda
autasustatakse Tallinna linna meenetega juhul, kui nimetatud vanuseklassis võistleb
vähemalt kaks võistkonda. Tallinna meistritiitlid antakse välja ainult Tallinnas
tegutsevatele rühmadele.
Stardimaksu suurus rühmale on 80€
Osavõtumaks tasuda MTÜ Võimlemisklubi Piruett poolt saadetud arve alusel
arvelduskontole nr. EE602200221066576085 Swedbank'is 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, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 on võistlusel mitteosalenud
rühma osavõtumaksu tagastamine võimalik ainult tervisliku tõendi alusel.
Kohtunikud registreerida elektrooniliselt järgneval lingil:
http://rgform.eu/menu.php?akcia=NP&id_prop=2447
Nimeline ülesandmine (kohtunikud)
20.01.2021
Iga klubi peab kindlustama vähmalt 2 rühmvõimlemise kohtunike koolituse läbinud
kohtunikku. Registreeritud kohtunikud peavad olema kohal võistluste lõpuni.

REGISTREERIMINE

Rühmade ja võimlejate registreerimine, muusikate üleslaadimine
Nimeline ülesandmine
Muusikad MP3 failidena üles laadida

20.01.2021
20.01.2021

AJAKAVA

Registreerimine sulgub automaatselt tähtaegade möödumisel.
Orienteeruv ajakava avaldatakse 1 nädal enne võistluste algust VK Piruett kodulehel
www.piruett.ee ning aadressil www.rgform.eu.

LISAINFORMATSIOON

➢

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.
http://rgform.eu/menu.php?akcia=NP&id_prop=2447

➢

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).
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