
                  
 
                                                   
                                                                                                                                                                   

 

AEG 1.mai 2016.a.   
 

KOHT TARTU,  A.Le Coq SPORT Spordimaja  (Ihaste tee 7) 
 

KORRALDAJA Võimlemisklubi Janika  
Kontakt: nevel@vkjanika.ee  ; Tel. 730 3099 

PROGRAMM JA 

VANUSKLASSID 

Võistlused toimuvad koos Eesti noorte meistrivõistlustega iluvõimlemises A grupi 
võimlemisrühmadele järgmistes vanusklassides: 
Noorteklass    (2002 - 2004)                                                               
Lasteklass       (2004 - 2006)        
Mõlemas vanusklassis on lubatud  võistlema 1 aasta võrra 2 nooremat või 2 
vanemat või 1 noorem ja 1 vanem võimleja. 
Eelvõistlusel sooritavad rühmad nõuetele vastava vabaharjutuse. Finaalvõistlusele 
pääseb võistlema eelvõistluse tulemuse põhjal mõlemas vanusklassis 
maksimaalselt 6 paremat  rühma. 
Laste- ja noorteklassis on rühma suuruseks 6 – 14 võimlejat (s.h. varu) ning 
kavade pikkuseks on 2.00 - 2.30.  Võimleja võib võistelda ainult ühe rühma 
koosseisus. 
 

PAREMUSJÄRJESTUSE 

SELGITAMINE  

JA AUTASUSTAMINE 

Mõlemas vanusklassis selgitatakse paremusjärjestus eelvõistluse ja finaali hinnete 
summeerimise teel. Eesti meistriteks loetakse vastavas vanusklassis esikohale 
tulnud rühmi, kelle liikmeid autasustatakse meistrimedalite, diplomitega ja 
auhindadega. II ja III kohale tulnud rühma liikmeid autasustatakse vastava koha 
medalite, diplomitega ja auhindadega.   
Eesti MV medalid antakse välja juhul, kui vanusklassis võistleb vähemalt 4 rühma. 

OSAVÕTUMAKS JA  

MAJANDAMINE 

Stardimaksu suurus rühmale on 40 € 
Klubid, kes osalevad 3 või enama rühmaga, maksavad rühma kohta  30 €.  
Osavõtumaksud palume tasuda korraldava klubi poolt saadetud arve alusel 
Võimlemisklubi Janika pangakontole EE791010102001526002, SEB pangas 
vähemalt 5 päeva enne võistluste algust. Osavõtumaksu mittelaekumisel 
vähemalt 2 päeva enne võistluste algust lubatakse võimleja võistlema ainult 1,5 
kordse osavõtumaksu tasumise korral, kas ülekandega (maksekorraduse 
esitamisel) või sularahas kohapeal. 

KOHTUNIKUD 

 

Nimeline ülesandmine    22.04.2016 
Iga klubi peab kindlustama vähemalt 2 rühmvõimlemise kohtunike koolituse 
läbinud kohtunikku. Kohtunikud registreerida elektrooniliselt:  
http://www.rgform.eu/event.php?id_prop=40 
 

REGISTREERIMINE JA 

MUUSIKAD 

Eelülesandmine (rühmad nimeliselt) 15.04.2016 
Lõplik ülesandmine (võimlejad nimeliselt)  
Muusikate üleslaadimine  (ainult Mp3 versioon) 

22.04.2016 
22.04.2016 

Kõik registreerimised toimuvad elektrooniliselt:   
http://www.rgform.eu/event.php?id_prop=40 
Registreerimiskeskkond läheb automaatselt kinni täh taegade möödumisel 
Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise korral. 
Eritaotlused  esitada eraldi avaldusena koos eelülesandmisega.  
Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 rühma mitteosalemisel osavõtu-
maksu ei tagastata olenemata põhjusest. 
 

AKREDITEERIMINE Akrediteerimine algab 1,5 tundi enne võistluste algust. Muudatustest 
ülesandmises tuleb teatada kuni üks tund enne võistluste algust.  

AJAKAVA Orienteeruv ajakava selgub 1 nädal enne võistluste algust ning see avaldatakse 
EEVL kodulehel www.eevl.ee 

 

1. EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED 
RÜHMVÕIMLEMISES  

JUHEND 


