
                 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
 
 
 
 

 

 

AEG 30.aprill -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 rühmvõimlemises. 
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele A grupis  
järgmistes vanusklassides: 
Noorteklass      2004 - 2005        R, P, K    
Lasteklass       2006 - 2007           V, R, H 
Noorteklassis toimub eel- ning finaalvõistlus, kuhu pääseb    eelvõistluste 
tulemuste põhjal  igal üksikalal maksimaalselt 6  paremat võimlejat vastavalt EEVL 
Tegutsemiskorra punktile 4.5.2 

PAREMUSJÄRJESTUSE 
SELGITAMINE JA 
AUTASUSTAMINE 

Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse mõlemas vanusklassis 
mitmevõistluses ning noorteklassis lisaks üksikaladel saadud punktide alusel. 
I, II ja III kohale tulnud võimlejaid autasustatakse vastava vanusklassi 
meistrimedalite, diplomite ja auhindadega, 4.- 6. kohale tulnuid diplomite ja 
auhindadega. 
Noorteklassi üksikalade meistrid selgitatakse finaalvõistlustel saavutatud 
tulemuste põhjal rõnga-, palli- ja kurikaharjutuses ning võitjaid autasustatakse 
meistrimedalite, diplomite ja auhindadega. 
 

OSAVÕTUMAKS JA  
MAJANDAMINE 

Stardimaksu suuruseks on 30 €  iga võimleja kohta.  
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.  
Vastavalt EEVL tegutsemiskorrale võimleja mitteosalemisel osavõtumaksu ei 
tagastata olenemata põhjusest. 
 

KOHTUNIKUD 

 
Nimeline ülesandmine 22.04.2016 

Iga klubi peab kindlustama 3-4 hindekohtunikku. Kohtunikud registreerida 
elektrooniliselt   http://www.rgform.eu/event.php?id_prop=40 
Registreeritud kohtunikud peavad  olema kohal võistluste lõpuni. 

REGISTREERIMINE    
Nimeline ülesandmine  15.04.2015 

Võimlejad registreerida elektrooniliselt:   
http://www.rgform.eu/event.php?id_prop=40  

Registreerimiskeskkond läheb automaatselt kinni täh taja möödudes. 
Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise korral. 

 

AKREDITEERIMINE Akrediteerimine algab 1,5 tundi enne võistluste algust. Muudatusi ülesandmises 
võib teha kuni üks tund enne võistluste algust. 
 

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

 

LISAINFORMATSIOON Kava raskuslehed pdf failidena ja muusikad Mp3 fail idena palume üles 
laadida registreerimiskeskkonda  hiljemalt 26.04.20 16.  
Võimlejaid, kelle kavade rakuslehed on mittekorrektsed või saabunud tähtajast 
hiljem, lubatakse võistlema ainult lisatasu 5 € maksmise korral. 
 

 
2016.a. EESTI  NOORTE  MEISTRIVÕISTLUSED 

ILUVÕIMLEMISES 
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