OTEPÄÄ LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED
ILU- JA RÜHMVÕIMLEMISES
JUHEND
AEG
KOHT
KORRALDAJA
PROGRAMM JA
VANUSKLASSID

27. - 28.02.2021 a.
Otepää, Otepää Spordihoone, Mäe 23 A
Võimlemisklubi Rütmika info@rytmika.ee
Võistlused toimuvad vastavalt 2021. aastal Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
1. RÜHMVÕIMLEMINE
Miniklass
2014 - 2013
miniklass noorem
2013 - 2011
A ja B grupp
Lasteklass
2011 - 2009
A ja B grupp
Noorteklass
2009 - 2007
A ja B grupp
Juunioriklass
2007 - 2005
A grupp
2007 - 2003
B grupp
Meistriklass
2005 ja vanemad
Kõikides vanusklassides sooritavad rühmad võistlusmäärustele vastava vabakava.
2. ILUVÕIMLEMINE
Võistlused viiakse läbi vastavalt FIG, UEG ja EEVL 2021. aastal kehtivale programmile
individuaalvõistlusena A ja B grupile. Klubist võib osaleda iga sünniaasta kohta max. 2
võimlejat.
Miniklass

2014
A ja B grupp
V
2013
A grupp
V, R
2013
B grupp
V ja 1 vabalt valitud vahend
Lasteklass
2012 - 2011
A grupp
V ja 1 vabalt valitud vahend R, K
2012 - 2011
B grupp
V ja 1 vabalt valitud vahend
Noorteklass
2010 - 2009
A grupp
2 vabalt valitud vahendit R, P, K
2010 - 2009
B grupp
2 vabalt valitud vahendit
Juunioriklass
2008 - 2006
A grupp
2 vabalt valitud vahendit R, P, K, L*
2008 - 2006
B grupp
2 vabalt valitud vahendit
Meistriklass
2005 ja vanemad A grupp
2 vabalt valitud vahendit R, P, K, L*
2005 ja vanemad B grupp
2 vabalt valitud vahendit
* madala lae tõttu ei soovita me rõngast ja linti vahendina valida.
PAREMUSJÄRJESTUSE 1. RÜHMVÕIMLEMINE
SELGITAMINE JA
Paremusjärjestus selgitatakse vabakava ühe katse soorituse eest saadud hinde põhjal.
AUTASUSTAMINE
Iga vanuseklassi I, II ja III koha saavutanud rühma liikmeid autasustatakse medalitega (A
grupp), meenemedalitega (B grupp) ja diplomitega.
2. ILUVÕIMLEMINE
Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kõikides vanuseklassides sünniaastate kaupa.
Võitjaid autasustatakse vastava koha medali, diplomi ja meenega, 4. – 6. koha saavutanuid
diplomiga.
OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE

Stardimaksu suurus rühmale on 65 €, individuaalvõistlejale 40 €.
Osavõtumaksu palume tasuda ülekandega Võimlemisklubi Rütmika arvelduskontole nr.
EE441010152001571007 SEB pangas vähemalt 5 päeva enne võistluste algust esitatud arve
alusel või sularahas eelneval kokkuleppel.
Erandiks: vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4. võistlusel/üritusel mitteosalenud
võimleja osavõtumaksu tagastamine on võimalik ainult tervisliku tõendi alusel. Antud juhul on
korraldajal kohustus tagastada osavõtumaks 50% ulatuses. Võimlejat saab tasuta võistlustelt
maha võtta kuni 2 nädalat enne toimuvat võistlust. Maha võtmisel periodil alla 1 nädala või
arsti tõendi olemasolul kulub maksmisele 50%. Kui võimleja suunatud karantiini ja selle tõttu ei
saa võistlustel osaleda – stardimaks tagastatakse täismahus.

KOHTUNIKUD

REGISTREERIMINE

AKREDITEERIMINE
AJAKAVA

Iga klubi peab kindlustama vähemalt 2 rühmvõimlemise ja 1 iluvõimlemise kohtuniku.
Hindama pääsevad kohtunikud, kes on sooritanud kohtunikueksami ja kes omavad kehtivat
FIG või Eestis omistatud kohtunikulitsentsi. Kohtunike nimed palume esitada online süsteemis
www.rgform.eu
http://rgform.eu/event.php?id_prop=2485
Nimeline ülesandmine: 12.02.2021
Ülesandmised ja muusikad palume esitada online süsteemis www.rgform.eu
http://rgform.eu/event.php?id_prop=2485
Eelülesandmine: 05.02.2021
Lõplik ülesandmine: 12.02.2021
Muusika MP3 üleslaadimine: 23.02.2021
Akrediteerimine toimub ühe tunni jooksul enne võistluste algust Otepää spordihoones, kus
tuleb teatada ka muudatustest ülesandmises.
Orienteeruv algus mõlemal võistluspäeval mitte enne kui kell 10.00. Orienteeruv ajakava
selgub 1 nädal enne võistluse algust.

LISAINFORMATSIOON Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike isikuandmeid
kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel võistlusprotokollis, rgform.eu keskkonnas,
spordialaliidu kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites. Võistlusele registreerides annavad
võimlejad, treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud loa endast tehtud visuaalseid materjale ka
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 (registreerimine rgform.eu keskkonnas või võistlusel kohapeal). Küsimuste korral
palume pöörduda lea@rytmika.ee. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab vastava
ala peakohtunik koos korraldajaga.
DOPING Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingu
kontrollist keeldumist või kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena.
COVID-19 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).
Korraldajal on vajadusel õigus teha mistahes muudatusi olenevalt tekkinud olukorrast!

