
2011.a.  LOOTUSTE  KARIKAVÕISTLUSED 
 ILUVÕIMLEMISES 

 
J U H E N D 

 
Võistlused  toimuvad: 
1. etapp 05.-06. märts   Tartus A.Le Coq Spordimajas (I ja III saal, A ja B grupi võistlus paralleelselt)  
2. etapp 25.-27. märts  Narvas 
Finaalvõistlus 14.-15. mai  Viljandis 
 
OSAVÕTJAD JA PROGRAMM: 
Võistlused toimuvad A ja B  grupis vastavalt Eestis kehtestatud võistlusmäärustele ja vanusklassidele. 
Võimleja tohib võistelda kogu sarja jooksul ainult ühes vanusklassis ja -grupis.   
Miniklass  A grupp  2004       vabakava 
Miniklass  A grupp  2003       vaba ja rõngakava 
Miniklass  B grupp  2003; 2004      vabakava 
lasteklass  B grupp  2001; 2002      vaba ja vahend (rõngas või pall) 
lasteklass    A grupp  2001; 2002      vaba, rõngas ja pall 
noorteklass B grupp  1999; 2000      2 vabalt valitud A grupi vahendit 
noorteklass  A grupp  1999 ;2000      hüpits, pall ja kurikad 
juunioriklass A grupp  1996;1997;1998     rõngas, pall, kurikas ja lint 
juunioriklass B grupp  1996;1997;1998     2 vabalt valitud A grupi vahendit 
 
NB!  A grupi võimlejad  võivad etappidel esitada erinevaid kavasid. 
Eesti noorte MV-l osalevate A grupi võimlejate tulemusi arvestatakse Lootuste KV punktiarvestuses. 
 
TULEMUSTE ARVESTAMINE JA AUTASUSTAMINE: 
Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kõikides vanusklassides sünniaastate kaupa A grupis üksikaladel 
ja B grupis mitmevõistluses. Saavutatud kohtade eest antakse punkte, mis kantakse Lootuste karikasarja 
punktitabelisse alljärgnevalt: 1.koht 12 punkti, 2. koht 10 punkti, 3. koht 8 punkti, 4. koht 7 punkti, 5. koht 6 
punkti, 6. koht 5 punkti, 7. koht 4 punkti, 8. koht 3 punkti, 9.koht 2 punkti ja 10.koht 1 punkt. 
Finaalvõistlusele pääsejad selgitatakse kahe osavõistluse kõrgeimate punktide summeerimise teel. 
Iga vanusklassi I – III kohale tulnud võimlejaid autasustatakse osavõistlusel diplomi ja meenega, 
finaalvõistlusel diplomi ja karikaga. 
 
MAJANDUSKÜSIMUSED: 
Kõik lähetusega seotud kulud kannavad lähetavad organisatsioonid.  
Stardimaksu suuruseks osavõistlusel on 5 € ja finaalvõistlusel 10 €. iga võimleja kohta.  
NB! Osavõtumaksud palume tasuda korraldava klubi poolt saadetud arve alusel klubi pangakontole vähemalt  
5 päeva enne võistluste algust.  Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 võimleja mitteosalemisel 
osavõtumaksu ei tagastata olenemata põhjusest. 
 

VÕISTLUSTEKS REGISTREERIMINE: 
Nimeline ülesandmine esitada kirjalikult Eesti Võimlemisliidu iluvõimlemise toimkonnale janika@vkjanika.ee  
hiljemalt 15 päeva enne võistluste algust, samas märkida nimeliselt vähemalt 3-4  hindekohtunikku igast 
klubist.   
Muudatusi nimelises ülesandmises võib teha kuni üks tund enne võistluste algust. 
Kavade kirjeldused (8 koopiat vahendi kavas, 4 koopiat vabakavas) palume saata 5 päeva enne ürituse 
algust  Cargobussiga  korraldajatele.  
Kavakirjeldused:  1.etapp - 28. veebruar VK Janika Tartu (saata Bussijaama terminaali) 
                            2.etapp – 21. märts Narva IK Fouette (Nadja Zahharenkova) 
   Finaal –  16. mai Viljandi SK Meetrum (Kersti Peterson) 
Paki peale kirjutada SAAJA  KLUBI NIMI. 
 
 
 
EESTI  VÕIMLEMISLIIT  
iluvõimlemise toimkond 
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