TÕUSVAD TÄHED 2020
SPORTAKROBAATIKA VÕISTLUSE
JUHEND
AEG JA KOHT
KORRALDAJA
PROGRAMM JA
VANUSEKLASSID

28.november 2020. a. Keila Tervisekeskus (Keila, Paldiski mnt 17)
Akrobaatikakool PartnerAkro
Kontakt: Kadri Ridaste, +372 5524985, kadri@partnerakro.ee
Võistlused toimuvad vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele sportakrobaatika töörühma
poolt kinnitatud nõuetele järgmistes vanuseklassides:
• miniklass 7-8 ( 2012- 2013 ) kombineeritud kava
Erisus: Kava koreograafia ja muusika on nõutud. Hindeid artistlikkuses ei anta ning
soorituses ei tehta mahaarvamisi koregraafiliste elementide vigade eest.
•
•
•
•
•
•
•

miniklass 7-10 ( 2010 - 2013), kombineeritud kava
lasteklass 8-13 ( 2007-2012), kombineeritud kava
lasteklass 8-15 ( 2005-2012), kombineeritud kava
noorteklass 9-16 ( 2004-2011), kombineeritud kava
juunioriklass 11-16 ( 2004-2009), tasakaalukava
juunioriklass 12-18 ( 2002-2008), tasakaalukava
juunioriklass 13-19 ( 2001-2007), tasakaalukava

Klass loetakse täidetuks punktiskooriga 24.0 (va. juuniorklassid)
Võisteldakse alljärgnevates kategooriates:
naiste paar, meeste paar, segapaar, naiste kolmik, meeste nelik.

PAREMUSJÄRJESTUSE
SELGITAMINE JA
AUTASUSTAMINE
OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE

KOHTUNIKUD

REGISTREERIMINE

Sportlasel on lubatud võistelda ainult ühes kategoorias ja ühes vanuseklassis.
Võistlusplatsi suuruseks on 10mx10m akrobaatika vaipkate
Võistluskavad: http://partnerakro.ee/sundmused/voistlused/
Paremusjärjestus selgitatakse mini-, laste-, noorte- ja juunioriklassi kõikides
kategooriates ühe kava sooritamise eest saadud punktide alusel.
Kõikide vanuseklasside kategooriates 1., 2. ja 3. koha saavutanuid autasustatakse
medali ja diplomiga.
Stardimaksu suurus on:
15 € - miniklassi paaris või rühmas võistleja kohta
20 € - laste-, noorte- ja juunioriklassi paaris või rühmas võistleja kohta
Osavõtumaksud palume tasuda esitatud arve alusel. Arve esitatakse nimelise
ülesandmise põhjal. Peale nimelist registreerimist osavõtutasu tagastatakse
haigestumise puhul 50% osas kogu üksusele.
Kohtunike nimeline ülesandmine
14.11.20
Iga klubi peab kindlustama vähemalt 1 (maksimum 5) kohtunikku iga viie paari-, rühmaüksuse kohta. Registreeritud kohtunikud viibivad kohal kuni autasustamistseremoonia
lõpuni.
Kohtuniku puudumisel makstakse kohtunikutasu järgnevalt: esimese puuduva kohtuniku
kohta 95€, teise 75€, kolmanda 55€ ning iga järgmise puuduva kohtuniku eest 35€.
Eelülesandmine (arvuline)
28.10.20
Nimeline ülesandmine ja tariifilehed
14.11.20
Muusikad
21.11.2020
Arvulise ülesandmise registreerimine:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOvZTdPojWVhfc1gTRFIzQbt6bkIPxEaIgwfMo2676XyqGQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

AKREDITEERIMINE
AJAKAVA
TARIIFILEHED JA
MUUSIKAD

Nimelise ülesandmise tariifilehed saata kadri@partnerakro.ee Hilinenud ülesandmise
korral lisandub osavõtumaksule iga võistleja kohta 5 €.
Eritaotlused esitada avaldusena korraldajale koos nimelise ülesandmisega.
Keila Tervisekeskuses 1h enne võistluste algust.
Ajakava saadetakse kõikidele registreerunud klubide meiliaadressile.
Võistlejate tariifilehed ja muusikad palume esitada tähtajaliselt aadressil
kadri@partnerakro.ee. Hilinenud tariifilehe eest mahaarvamine 0,3.
Tariifilehed ja muusikad palun nimetada järgmiselt:
KATEGOORIA_KLASS_PEREKONNANIMI-PEREKONNANIMI_KLUBI (lühend)
Näide: W2_Laste8-11_Tirel-Mets_PA
Kategooriad: naiste paar = NP; neeste paar = MP; segapaar = MxP; naiste kolmik = WG;
meeste nelik = MG

LISAINFORMATSIOON
Võistlusele registreerit

u Võistlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike isiku andmeid kasutatakse
võistlustulemuste avaldamisel võistlusprotokollis, spordialaliidu kodulehel ja
sotsiaalmeediakanalites.
Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud
loa 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.
Video- ja fotode tegemine professionaalsete vahenditega on lubatud ainult
akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel. Mobiiltelefoni ja muude nutiseadmete
kasutamisel pildistamiseks ja filmimiseks piirangud ei kehti.
Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingu kontrollist
keeldumist või kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena.
COVID 19 piirangud.
Üritusele ei ole lubatud isikud, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID19-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).
Korraldusmeeskond jälgib Terviseameti juhendeid võistluste korraldamiseks ajaraamis
ja võib teha muudatusi võistluse korraldamise osas.
Võistlusega seotud lisainformatsioon www.partnerakro.ee

