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INFOLEHT NR. 1 
Sügis, 2003 
 
 
2003 aasta suve tegemistest 
 
Õnnitleme VK Janika eliitrühma, kes 
saavutas 2003.a. rühmvõimlemise 
maailmameistrivõistlustel Austrias-Grazis,           
III koha.  
 

 
Saavutus väärib erilist kiitust sellepärast, et 
suudeti edestada 2 Eesti võistkonda ja mis 
veelgi olulisem, 3 maailma eliiti kuuluvat 
Venemaa võistkonda, sealhulgas nende liidrit 
2002 aasta MM hõbemedaliomanikku 
„Vozvroždenie“ võistkonda.               
Võimlemisklubi Janika võistkonnas võistlesid: 
Janika Mölder, Evelin Daniel, Grete Reimand, 
Kadri Jukk, Kristel Pärna, Margot ja Mirvet 
Võsokov, Margit Saidla, Elsa Sinijärv ja Gerda 
Miller. Kava autor Tuulika Mölder, koreograaf 
Jelena Karpova ja treener Janika Mölder. 
 
2.-20. juunini toimus linnalaager Tartus, mis 
kestis 3 nädalat ja kus osales ligi 50 tüdrukut. 
Laste treeningud toimusid 5 päeva nädalas       

(E-R) kella 10-st kuni 14-ni erinevate treenerite 
juhendamisel. Õpiti erinevate võimlemis-
vahendite tehnikat, toimusid moetunnid, 
meikimise-, soengute valmistamise-, joonista-
mise tunnid, üldkehalise ettevalmistuse 
treeningud ja balleti ning tantsutunnid. Laagri 
lõpus said kõik osalejad tunnistuse laagris 
osalemise kohta. 

 
 
Jaanipäevast kuni juuli lõpuni said kõik klubi 
võimlejad puhata. 
 
Erandina treenisid ainult treener Janika Mölderi 
seeniori klassi iluvõimlejad alates 21. juulist. 
Tüdrukud valmistuvad esimeseks stardiks 13. 
septembril ja iluvõimlemise maailmameistri-
võistlusteks Ungaris, mis algavad juba 
septembri viimasel nädalal. 
 
Alates 4.augustist alustavad tööd eliitrühm, 
spordimeisterlikkuserühmad, õppe-
treeningrühmad ja valikrühmad. 
 
11.-22. augustil toimub puhke- ja 
treeninglaager Voorel, kuhu sellel suvel 
sõidavad ainult suuremad tüdrukud (kohtade 
vähesuse tõttu).   
 
2004. aasta suvelaagreid linnast väljas on 
planeeritud kahel korral (juunis ja augustis). 
Laagrikohad on veel täpsustamisel. Täpne info 
peaks lastevanemateni jõudma infolehes nr.2. 
Nii varakult sellepärast, et oleks võimalik 
planeerida tulevast suve nii ajalises, kui ka 
rahalises mõttes. 2004 aasta suvel saavad 
laagrites osaleda kõik soovijad. 

 
........................................................................................................................................ 
 
Sügis 2003  

 
2003 aasta sügisel alustab Võimlemisklubi 
Janika põhitööga alates 2.septembrist. 
 
2.septembril kell 19.00 toimub 
võimlemisklubi hooaja avaüritus  
TÜ Spordihoones, Ujula tn. 4                                                     
Ürituse eesmärgiks on:  
-  tutvustada 2003/2004 õppeaasta 
töökorraldust.  

- informeerida lapsevanemaid ja võimlejaid uue 
õppeaasta võistlustest ja üritustest. 
- samas võtame vastu uusi õpilasi, kes ei ole 
veel enne meie klubis treeninud ja nüüd 
soovivad seda teha.  
- esinevad VK Janika võimlejad ja Eesti 
iluvõimlemiskoondis, mis valmistub 
maailmameistrivõistlusteks Ungaris
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Muudatused VK JANIKA töökorralduses 
 
Alates 2003/2004 õppeaastast on Võimlemisklubi Janika töökorralduses ja treening ning 
harrastusrühmades väikeseid muudatusi. VK Janika juhatuse otsus (13.juuli 2003) 
 
VK Janika rühmad on jaotatud järgmiselt:  

 
KLUBIS TÖÖTAVAD:  

 
1 eliitrühm, mis esindab klubi 
maailmameistrivõistlustel ja muudel 
rahvusvahelistel võistlustel  
spordimeisterlikkuse rühmad, mis osalevad 
Eesti tiitlivõistlustel ja on saavutanud 
seenioride vanuseklassis 1.-5. koha või 
juunioride vanuseklassis 1.-3. koha.       
õppe-treeningrühmad, mis on osalenud 2 x 
aastas EEVL poolt aktsepteeritavatel 
võistlustel laste või noorte klassis ning on 
treeninud vähemalt 3 aastat.  
Valikrühmad, mis koostatakse andekamatest 
noortest ja nad ei osale veel Eesti võistlustel. 
Nende treeningkoormused on suuremad 
tavalistest algettevalmistuse rühmadest. (uus) 
 
 

 
 
 
LISAKS TÖÖTAVAD: 

 
Algettevalmistuse rühmad, mis alustavad 
treeninguid ja ei osale võistlustel. Osalevad 
klubi jõulu- ja kevadpeol. 
Tantsulise võimlemise rühmad – rühmad, 
kus võivad osaleda kõik lapsed olenemata 
tasemest. Ei osale võistlustel. Osalevad klubi 
jõulu- ja kevadpeol. 
Akrobaatikarühmad – rühmad, mis on 
mõeldud nii poistele kui tüdrukutele alates 4-st 
eluaastast. Ei osale võistlustel. Osalevad klubi 
jõulu- ja kevadpeol. 
Ema ja lapse võimlemise rühm, kus on 
võimalik osaleda lastel alates 1,5 eluaastast 
koos emaga (vajadusel isaga) Ei osale 
võistlustel. Osalevad klubi jõulu- ja kevadpeol 
– soovi korral

................................................................................................................................................................... 
 
 
KLUBI LIIKME AVALDUS JA LEPING 
 
Kõik uued lapsed ja täiskasvanud, kes 
soovivad liituda Võimlemisklubiga Janika, 
peavad täitma liikmeks astumise avalduse ja 
klubiga liitumise lepingu. (uus)  
Ka need liikmed, kellel veel avaldus ja leping 
puuduvad peaksid need täitma. Uue 
kehtestatud korra põhjuseks on viimastel 
aastatel tekkinud segadused noorsportlaste 
üleminekuga ühest klubist teise ja on olnud 
segadusi klubide liitumisel ja lahku minekul 
noorsportlaste nimekirjadega. 
Tartu Linnavalitsuse Sporditeenistuse poolt 
kehtestatud kord (juuli 2003) ja VK Janika 
juhatuse otsus (13.juuli 2003). 

 
KLUBI LIIKMEMAKS  
 
Palume maksta klubi liikmemaks Võimlemis-
klubi Janika arveldusarvele Eesti Ühispangas 
a/a nr.  10102001526002   
Tartu Linnavalitsuse Sporditeenistuse poolt 
kehtestatud kord (juuli 2003) ja VK Janika 
juhatuse otsus (13.juuli 2003). 
Lastevanematelt saadud raha peab kajastuma 
klubi arveldusarvel. Liikmemaksu maksmise 
tähtaeg on iga jooksva kuu 10-s kuupäev.  Kui 
laps treeningutel ei osale, tuleb liikmemaks 

ikka tasuda, et säilitada lapse koht klubis 
(lapse puududes treeningud toimuvad, treeneri 
palk ja saaliüürid tuleb klubil tasuda) . Maksust 
vabastatakse 20% õpilastest sotsiaalabi 
osakonna  esildise alusel, kes on 
vähekindlustatud –või paljulapselistest 
peredest (klubi juhatuse otsuse alusel).  
PS! Palume alati teavitada lapse puudumisest 
rühma treenerit või klubi sekretariaati  
(telefon: 303099) 
 
VK Janika klubi liikmemaks 2003/2004 
õppeaastal on: põhiliikmemaks 200 EEK-i ;  
valikrühmade liikmemaks 250 EEK-i 
(kuulub maksmisele 10 kuud – september 
kuni juuni kaasa arvatud)  
VK Janika juhatuse otsus: 13.juuli 2003 

 
VÕIMLEJATE OSALEMINE VÕISTLUSTEL 
 
Võimlemisklubi Janika lähetab võimlejaid Eesti 
tiitlivõistlustele, mille alla kuuluvad Eesti MV, 
Eesti KV ja Lootuste KV. Võimlemisklubi 
Janika maksab võimlejate transpordikulud ja 
Eesti Võimlemisliidu poolt nõutud võistluste 
osavõtumaksu. 
Teistel võistlustel ja üritustel osalemine tuleb 
võimlejatel ise tasuda. (VK Janika juhatuse 
otsus: 13.juuli 2003)
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VK JANIKA 2004 AASTA TÄHTSÜNDMUS        
 
10. RAHVUSVAHELISED VÕIMLEMISVÕISTLUSED  
MISS VALENTINE 2004     
 
 
 
 
Traditsiooniline võistlus leiab aset juba 10-t 
korda ja on seega juubelihõnguline. 
 
1995 aastal alguse saanud võistlused kutsus 
ellu Janika Mölder põhjusel, et Tartus ei 
toimunud ühtegi märkimisväärset võimlemis-
üritust, mis reklaamiks meie linna ja meie 
pikkade traditsioonidega võimlemist. 
 
Võistlused seoti Valentini päevaga, sest see 
annab üritusele atraktiivsust ja igaaastane 
võistlus on „kindlalt paigal“ – Valentini päeva 
läheduses. 
 
Ürituse algaastatel osales 2-3 naaberriiki ja 
tase oli küllaltki kahvatu. Aasta aastalt kasvas 
osalejate arv ja tõusis publiku huvi. 
 
Nüüdseks on osalejariikide arv 12-15 ning 
Tartu Ülikooli spordihoone teeb kõik selleks, et 
mahutada publikut ja võimlemishuvilisi. 
Võistlustel on osalenud sellised kuulsad 
võimlejad nagu: Natalja Lipkovskaja, Zarina 
Gizikova, Venemaa 2000. aasta olümpiakulla 
võitnud naiskond, paljud euroopa- ja 
maailmameistrid. 

Võistluste korraldamisel on peaettevõtjaks 
Võimlemisklubi Janika. Kiiduväärt koostöö 
toimub Eesti Võimlemisliidu, Tartu Linna, Tartu 
Ülikooli ja Tartu Ülikooli Akadeemilise 
Spordiklubiga. 
 
Paljud eraettevõtted on ürituse korraldamisel 
oma õla alla pannud. 
Iga aastased abilised on Tartu Kultuurkapital, 
Eesti Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium. 
2002.-l aastal lisandus võistlusprogrammi  
iluvõimlemisele ka vaatemänguline 
rühmvõimlemine, mis kasvatas veelgi 
osavõtjate arvu ja pakkudes publikule rohkem 
meelelahutust. 
 
Võistluste lõpus on aastaid pakutud publikule 
lisavaatemänguna võimlejate gala esinemist. 
Galakontserdist on kujunenud traditsiooniline 
Eesti ja maailma staaride „paraad“. 
 
10. rahvusvahelised võimlemisvõistlused Miss 
Valentine toimuvad 2004. aastal 14.-15. 
veebruaril. Justkui kingituseks on ürituse 
avamine täpselt Valentini päeval. 

 
 
 
 
ÜLESKUTSE: 
 
Juubeliürituse korraldamisel pakume võimalust vabatahtlikel aktiivsetel inimestel osaleda võistluste 
ettevalmistamisel ja läbiviimisel; 
 
Soovime kaasata neid, kes võtaksid osa majutusteenistuse tööst, toitlustusteenistuse tööst, 
akrediteerimisteenistuse tööst (vajalik inglise ja venekeeleoskus)transporditeenistuse tööst jne.; 
 
Alates 2003 aasta oktoobrist toimub  teenistuste koolitus. Selleks ajaks peaksime teadma , kes 
soovivad osaleda meie pakutud töös; 
 
Alati on teretulnud erinevad mõtted ja ideed võistluste  parema korralduse osas; 
 
Võimalusel ootame võimlemist armastavate inimeste ja firmade toetust ürituse paremaks läbiviimiseks.  


