
                                                                                                                                                                   
 

AEG 12. oktoobril (algus kell 12.00) 
  

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

KORRALDAJA Võimlemisklubi Janika 
Kontakt: nevel@vkjanika.ee  
Tel. 7 303099 
 

PROGRAMM JA 
VANUSKLASSID 

Võistlused viiakse läbi vastavalt FIG, UEG ja EEVL programmile: 
Meistriklass     FIG (5 palli / 3 linti ja 2 rõngast)               (sünd.1997 ja vanemad)     
Juunioriklass  UEG (5 rõngast)                                     (sünd.1998,1999,2000) 
Noorteklass   EEVL (5 palli või 5 linti)                               (sünd. 2000,2001,2002) 
Lasteklass     EEVL (5 paari kurikaid)                                   (sünd. 2002,2003,2004) 
Miniklass       EEVL (vabakava, 4-6 võimlejat )                (sünd. 2004, 2005,2006) 
 

PAREMUSJÄRJESTUSE 
SELGITAMINE  

JA  AUTASUSTAMINE 

 
Eesti meistrid selgitatakse kõikides vanusrühmades eraldi. Meistriklassis loetakse 
Eesti meistriks kahe harjutuse soorituse eest suurima punktide summa 
saavutanud rühma, kelle liikmeid autasustatakse EOK meistrimedalite ja 
diplomitega. II ja III kohale tulnud rühmade liikmeid autasustatakse vastava koha 
EOK medalite ja diplomitega.  
Juuniori- ja noorteklassis loetakse Eesti meistriks ühe harjutuse kahe katse 
soorituse eest suurima punktide summa saavutanud rühmad, kelle liikmeid 
autasustatakse vastava koha medalite ja diplomitega. 
Mini- ja lasteklassis toimub eelvõistlus ja finaalvõistlusele lubatakse kuus paremat 
võistkonda eelvõistluse tulemuste põhjal. Paremad selgitatakse kahe katse 
hinnete summeerimise teel ning võitjaid autasustatakse medalite ja diplomitega. 
EOK medalid antakse välja juhul, kui vanusklassis võistleb vähemalt neli 
võistkonda. 
 

OSAVÕTUMAKS JA  
MAJANDAMINE 

Osavõtumaksu suuruseks on 28 € iga rühma kohta.  
Osavõtumaksud palume tasuda korraldava klubi poolt saadetud arve alusel 
Võimlemisklubi Janika pangakontole 10102001526002, SEB pangas, vähemalt 5 
päeva enne võistluste algust.  
Vastavalt EEVL tegutsemiskorrale rühma mitteosalemisel osavõtumaksu ei 
tagastata olenemata põhjusest. 
 

KOHTUNIKUD 

 

Nimeline ülesandmine  27.09.2013 

Iga klubi peab kindlustama 2 iluvõimlemise kohtunikku. Kohtunike nimed lisada 
ülesandmislehele. 
 

REGISTREERIMINE  Ülesandmised esitada kirjalikult eevl@eevl.ee ; koopia: nevel@vkjanika.ee   

Nimeline  ülesandmine 27.09.2012 

Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise korral. 
 

AKREDITEERIMINE Akrediteerimine toimub üks tund enne võistluste algust, kus tuleb teatada ka 
muudatustest ülesandmistes.  
 

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

 

LISAINFORMATSIOON Kavade kirjeldused palume saata 7. oktoobriks k.a. Cargobussiga VK Janika 
nimele. Rühmad, kelle kavade kirjeldused on mittekorrektsed või saabunud 
tähtajast hiljem, lubatakse võistlema ainult lisatasu 3 € maksmise korral. 

 

2013.a. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 

ILUVÕIMLEMISE RÜHMKAVADES 

JUHEND 
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