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Võimlemisklubi Janika infoleht nr. 5  
28.mai, 2004.a. 
 
 
 
Meie klubi võimleja  Alissa Jasnova purustas 
Eesti meistrivõistlustel Irina Kikkase ja Maria 
Filippova ainuvalitsemise  iluvõimlemises 
 
 

Tallinnas toimunud 
Eesti MV-l iluvõimle-
mises selgitati aasta 
parimad võimlejad 
mitmevõistluses ja 
üksikaladel. Mitmendat 
aastat järjest võitis tiitli 
tallinnlanna Irina 
Kikkas, teisele kohale 
tuli Maria Filippova 
Narvast ja pronksile 
tartlanna Alissa 
Jasnova Võimlemis-
klubist Janika. 

Finaalvõistlusele 
pääses 6 võimlejat 

rõnga, palli, kurika ja lindiharjutuses. Kõikidel aladel 
tuli Eesti meistriks Irina Kikkas. Kolmel alal hõbedale 
Maria Filippova. Lindi harjutuses võitis hõbemedali 
Alissa Jasnova ja lõpetas sellega mitmeid aastaid 
valitsenud Kikkase, Filippova valitsemise. Finaal-
võistluse kurikaharjutuse pronks kuulus taas Alissa 
Jasnovale.  
 
 
Samaaegselt toimusid ka rühmvõimlemise Eesti MV-
d, kus osalesid laste, noorte, juunioride ja meistri-
klassi võimlejad. Meie klubisse  toodi hulgaliselt 
medaleid. 
 
Lasteklassi 12 parimat rühma pääses võistlema läbi 
eelvõistluse. Kuldmedalid võitis VK Janika 
võistkond, treener Maire Kamariku juhendamisel.  2. 
koht VK Piruett Tallinnast ja 3.VK Meetrum 
Viljandist.  
Noorte klassi esikoha võitis VK Meetrum, 2. VK 
Janika (treener M. Kamarik) ja kolmas VK Piruett.  
Juunioride esikoht läks Tallinna VK Piruetile, 
hõbemedalid VK Janika võistkonnale (treener M. 
Kamarik) ja pronksmedalid taas VK Janika 
võistkonnale (treener Anna-Liisa Parm).  
Meistriklassis osales ainult 4 võistkonda, neist 2 
täisprogrammiga. Mitmevõistluse võitis VK Piruett , 
2. koha sai VK Janika (treenerid Janika Mölder ja 
Jelena Karpova). 
Lisa   www.vkjanika.ee   

 
 
 
 
Klubi meistriklassi rühmvõimlejad võistlesid 
Soomes Voglia turniiril. 
 
Turniiril osales 8 võistkonda – 4 Soomest ja 4 
Eestist.  
Viisaprobleemidega tõttu ei osalenud Venemaa 
võistkonnad. 
VK Janika oli esindatud kahe võistkonnaga, kes 
võistlevad ka 2004 aasta maailmameistrivõistlustel 
Sofias. 
 
Võistlused lõppesid VK Janika esindusnaiskonnale 
III kohaga. Kaotus kahe päeva kokkuvõttes 
soomlastele vaid 0,05 punkti. VK Janika „Balance“ 
oli kuues. 
Esimesel päeval enne võistlustulle asumist juhtus 
eliitrühmaga õnnetus. Harjutades kukkus Marion 
Sahtel viske pealt Margit Saidlale  selga ja Margit sai 
tõsiselt haiget. Kael ei liikunud ja lihased olid 
valusad. Margit pigistas hambad risti ja sooritas 
võistluskatse. Peale esinemist viidi ta kohaliku 
kiirabiga traumapunkti, kus selgus tõsiasi, et Eestis 
on esmaabi saamine poole kiirem ja lihtsam kui 
Soomes. Margit viibis koos treener Kai Tanniga 
Hämeenlinna Keskhaiglas 5 tundi. Õnneks ei olnud 
vigastus suur. Margitil oli kerge põrutus.  
Lisa   www.vkjanika.ee 
 
 
 
 
 
Väikesed iluvõimlejad lõpetasid võistlushooaja 
25.mail Tartus Laste Kevadturniiriga. 
 

 
 
Turniiril osales kokku 35 kuue kuni kümneaastast 
võimlejat. Kõik lapsed esitasid oma 
võistlusprogrammi ja said kohtunikelt hinded. Tore 
oli vaadata , kuidas tüdrukud on aastaga arenenud, 
vahendid püsivad kindlamalt käes ja lisandunud on 
enesekindlust.  
Võistlustulemused leiab : www.vkjanika.ee   
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Info suvelaagrite kohta. 
 
VK Janika suvelaagrid toimuvad sellel aastal 
Võrumaal, Rõuges.   www.rauge.ee  
 
Juunikuu laager  7.-17.juuni 2004.a. (1400 EEK-i) 
(17.juuni VK Janika Kevadkontsert Tartus 
Vanemuise teatris) 

 
Augusti laager  9.-19.august 2004.a. (1400 EEK-i) 
(19.august VK Janika perepäev Rõuges) 
 
 
 
Laagrites saavad osaleda kõik klubi lapsed alates  
7-st eluaastast. 
Laagrisse registreerimine algas 1.aprillil ning lõpeb 
1.juunil 
 
 
 
Kes veel on unustanud registreeruda, siis seda saab 
teha: 
  

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

• janika@vkjanika.ee 
 
Laagri majutus toimub Rõuge koolimajas.  
Laagrist osavõtjatel peab kaasas olema madrats ja 
voodiriided, tossud jooksmiseks, trenniriided saali-
treeninguteks ja õuetreeninguteks, olemasolevad 
võimlemisvahendid, suur ja väike käterätt, vihmavari, 
vabaaja riietus, soojad riided, kiummikud ja oma 
isiklikud asjad, mida iga laps peab vajalikuks. 
 
Rõuges tegeleme palju spordiga, toimuvad 
võimlemistreeningud, ballett, ÜKE treeningud, 
ühisüritused ja võistlused. Toitlustamine 3x päevas. 
Juunikuu laagris on meiega kaasas huvijuht Merike 
Kippasto ja augustis Sirje Pallo. Treenerid: Janika 
Mölder, Tuulika Mölder, Kai Tanni, Natalja Smutnaja, 
Evelin Daniel, Kristiina Noor, Lea Suitsev, Tanja 
Stoljarova, Ethel Otsason, Vivika Daniel, Maire 
Kamarik. 
Lisainfo 50 29682 (Janika) 
 
 
 
 
 
Soovime kõigile meeldejäävat suve! 
VK Janika 
 
 
 

 
 
 
 
 
Suvelaagrid lõppevad ilusate üritustega 
 
Juunikuu suvelaager lõpeb kontserdiga Tartu 
Vanemuise suures teatrimajas. 
Esinevad kõik meie klubi võimlejad ja külalisesinejad 
Tallinnast. 
17. juunil kell 12 lõpevad laagri viimased treeningud. 
Peale treeningut on lõunasöök ja siis võivad 
vanemad lastele Rõugesse järgi tulla.  
Samal päeval kell 16.00 koguneme kogu klubiga 
Vanemuise teatris. Toimub kontserdi peaproov.  
Kell 19.00 algab VK Janika Kevadkontsert, mis 
lõpeb kell 20.30 
 
Kontserdi piletid on saadaval Vanemuise Teatri 
kassas. Hind täiskasvanutele 60 krooni, lastele ja 
pensionäridele 30 krooni. 
 
Augustikuu suvelaager lõpeb toreda 
perepäevaga Rõuges.  
19. augustil ootame kõiki lapsevanemaid, õdesid, 
vendasid, vanaemasid, vanaisasid ja muidu häid 
sõpru Rõuge ööbikuorgu, kus toimub meie klubi 
perepäev.(Vihma korral Rõuge koolimaja suures 
saalis) . Kohal palume olla kell 12.00. Perepäevale 
kutsume ka neid peresid, kelle lapsed augusti 
laagrist osa ei võta. 
Perepäevaks palume kõigil huvilistel nimeliselt 
registreeruda hiljemalt 8.-ks augustiks telefonil 50 
29682 (Janika) või janika@vkjanika.ee . 
Osavõtumaks on 25.-  
 
 
 
Uue hooaja avame augusti viimastel päevadel. 
 
2004/2005 õppeaasta  hooaja avame pidulikult ja 
võtame vastu uusi võimlejaid 
 
Tallinnas   30. augustil  kell 19.00 

     TTÜ Spordihoones (Ehitajate tee 4) 
Tartus        31.augustil  kell 19.00 
        Tartu Ülikooli Spordihoones (Ujula 4) 
 
Registreeruda on võimalik alates  23. augustist 
telefonil 7 30 30 99 või janika@vkjanika.ee  
 
 


