
Võimlemisklubi Janika infoleht nr. 4  
 
 

  
Rahvusvahelised võimlemisvõistlused 
Miss Valentine 2004 tõid Tartusse 
hulgaliselt maailma tippvõimlejaid ja 
saalitäie publikut. 

VK Janika eliitrühm        Anna Bessonova         VK Janika „Balance“  
 
   
Veebruarikuus Tartus toimunud 10. Rahvusvahelistel 
võimlemisvõistlustel Miss Valentine 2004 osales tugevam 
koosseis, kui kunagi varem, mis näitab võistluste kasvavat 
populaarsust ja huvi . 
Võistlusi oli vaatama tulnud kahel päeval kokku üle 4000 
pealtvaataja. 
 
Esmakordselt võistlesid maailma tippu kuuluvad 
iluvõimlemise individuaalvõistlejad eesotsas võistluste 
võitja, ukrainlanna Anna Bessonovaga, kes on 
mitmekordne maailma – ja euroopa meister. Anna tee 
olümpiale sai sellel hooajal alguse just Tartus, sest Miss 
Valentine on aasta esimene suurim rahvusvaheline turniir 
maailmas. 
 
Kõrgtasemelist võimlemist pakkusid Anna Bessonova 
kõrval ukrainlanna Olga Godunko (maailma võistkondlik 
hõbe), olümpiamängudel osalev Kazahhi võimleja Alia 
Jussupova (maailma 7. võimleja), noor Venemaa tõusev 
täht Irina Kazakova, Soome esinumber Maria Ringinen ja 
Eesti parim võimleja Irina Kikkas. 
 
Rühmvõimlemise kõrget taset näitasid  Venemaa 
võistkond Roxett, kes võitis võistluse, hõbemedali pälvis 
Tartu linna eliitrühm võimlemisklubist Janika (tuues 
esmaesitlusele 2004 aasta maailmameistrivõistlusteks 
treenitava kava) ja pronksmedalid läksid taas Venemaale. 
 
Võistluste heale kordaminekule aitasid kaasa sponsorid, 
toetajad, Võimlemisklubi Janika lapsevanemad ja 
võimlejad. Tänades kõiki abilisi, jääme ootama 2005 aasta 
võistlusi, mille korraldamine algab juba käesoleva aasta 
maikuus. 
 
 
Alissa Jasnova edukas välisturniiridel 
 
Alissa Jasnova võistles edukalt Brüsselis ja Madeiral, 
jõudes mõlemal turniiril finaali. Brüsselis saavutas 
lindiharjutuses 3. koha ja Madeiral samal alal 8.koha. 
 
 
 

 
Rühmvõimlemise Kalevi meistritiitel jääb sellel aastal 
välja mängimata 
 
19.-20. märtsil kogunevad rühmvõimlejad taas Tallinnas, 
et selgitada parimad ESS Kalevi rühmad. Võimlemisklubi 
Janika osaleb 11.-ne rühmaga. 
 
Kahjuks ei anta sellel aastal välja Kalevi meistritiitlit, sest 
seenioride vanuseklassis osaleb vaid 2 rühma (VK Janika 
ja VK Janika „Balance“).  
 
Laste , noorte ja juunioride vanuseklassis osaleb kokku 32 
rühma. 
 
Ajakava - 
http://www.eestikalev.ee/index.php?kalender/?event=250  
 
Võistlustulemused - www.vkjanika.ee  
 
 
 
 
Parimad noored iluvõimlejad selguvad 27.-28.märtsil 
Narvas Lootuste Karikavõistlustel 
 
Narvas kogunevad Eesti lootustandvate iluvõimlejate mini, 
laste ja noorteklassi võimlejad. 
Kahel päeval selgitatakse vanuseklasside parimad. 
Osavõtjad on Narvast, Tartust, Tallinnast ja Viljandist. 
Võistlustulemused - www.vkjanika.ee  
 
 
 
 
 
Eelinfo suvelaagrite kohta. 
 
VK Janika suvelaagrid toimuvad sellel aastal Võrumaal, 
Rõuges.   www.rauge.ee  

1. Esimene laager   7.-17.juuni 2004.a. 
2. Teine laager   9.-19.august,2004.a. 

(19.august - VK Janika perepäev) 
 
Osaleda saavad kõik klubi lapsed alates 7-st eluaastast, 
kellel on kaasas oma rühma treener. 
Laagrisse registreerimine algab 1.aprillil  

• Telefonil 7 30 30 99 (VK Janika kontor Tartus – 
sekretär Lea Suitsev) 

• janika@vkjanika.ee 
• Telefonil 56693793 (Ethel Otsason – VK Janika 

Tallinn tegevjuht) 
 
Laagri majutus toimub Rõuge koolimajas. Laagris osalejal 
peab olema kaasas madrats ja voodiriided.  
 
Laagri maksumus orienteeruvalt 1100 EEK-i. 


