SLONNY CUP 2016
ILUVÕIMLEMISES
JUHEND
AEG

16. - 17. detsembril 2016.a.

KOHT
KORRALDAJA

TARTU, A.Le Coq Spordimaja (Ihaste tee 7)
Võimlemisklubi Janika
Kontakt: nevel@vkjanika.ee
Tel. 7303099

PROGRAMM JA
VANUSKLASSID

Võistlused viiakse läbi vastavalt FIG, UEG ja EEVL 2016. aastal kehtivale
programmile alljärgnevates vanusklassides:
Iluvõimlemise rühmkavad:
Meistriklass 5 rõngast ja 3 palli /2 hüpitsat
Iluvõimlemise individuaalkavad:
juunioriklass A grupp (sünd. 2001 - 2003) 2 vabalt valitud vahendit (H/R/P/K)
juunioriklass B grupp
(sünd. 2001 - 2003) 1 vabalt valitud vahend (H/R/P/K)
noorteklass A grupp (sünd. 2004) 2 vabalt valitud vahendit (R/P/K)
noorteklass B grupp
(sünd. 2004) 1 vabalt valitud vahend (R/P/K)
noorteklass A grupp (sünd. 2005) 2 vabalt valitud vahendit (R/P/K)
noorteklass B grupp
(sünd. 2005) 1 vabalt valitud vahend (R/P/K)
lasteklass A grupp
(sünd.2006) vaba ja 1 valitud vahend (H/R)
lasteklass B grupp
(sünd.2006) 1 vabalt valitud vahend (H/R)
lasteklass A grupp
(sünd. 2007) vaba ja 1 valitud vahend (H/R)
lasteklass B grupp
(sünd. 2007) vaba
.
miniklass A grupp
(sünd. 2008) vaba
miniklass B grupp
(sünd. 2008) vaba
.
miniklass 2009 A*
(sünd. 2009) vaba
miniklass 2009 B*
(sünd. 2009) vaba
* võistluste toimumise ajaks on saanud 7- aastaseks

PAREMUSJÄRJESTUSE
SELGITAMINE
JA AUTASUSTAMINE
OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE
KOHTUNIKUD
REGISTREERIMINE

AKREDITEERIMINE
AJAKAVA
LISAINFORMATSIOON

Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse mini-, laste- ja noorteklassis
sünniaastate kaupa mitmevõistuses saavutatud punktide alusel. Juunioriklassi
autasustatakse mitmevõistluses sõltuvalt osalejate arvust kas sünniaastate kaupa
või vanusklassi kokkuarvestusena.
I, II, ja III koha saavutanud võimlejaid autasustatakse medalite ja diplomitega, 4.6. kohta meenetega.
Stardimaksu suuruseks on võistleja kohta 25€ - 2 kava, 20€ - 1 kava.
Osavõtumaksud palume tasuda korraldava klubi poolt saadetud arve alusel
Võimlemisklubi Janika pangakontole 10102001526002 SEB pangas vähemalt 5
päeva enne võistluste algust.
Nimeline ülesandmine
01.12.2016
Iga klubi peab kindlustama 2 iluvõimlemise kohtunikku.
Kohtunike nimed lisada ülesandmislehele
Võistlusteks ülesandmine elektrooniliselt:
http://www.rgform.eu/event.php?id_prop=198
Nimeline ülesandmine
01.12.2016
Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise korral.
Vastavalt EEVL tegutsemiskorrale võimleja mitteosalemisel osavõtumaksu ei
tagastata olenemata põhjusest.
Akrediteerimine toimub üks tund enne võistluste algust, kus tuleb teatada ka
muudatustest ülesandmistes.
Orienteeruv ajakava selgub 1 nädal enne võistluste algust ning see avaldatakse
VK Janika kodulehel www.vkjanika.ee ning www.rgform.eu.
Raskuselementide lehed ja muusikad Mp3 failidena palume üles laadida
hiljemalt 12.12.2016. Võimlejaid, kelle raskuselementide lehed või muusikad on
mittekorrektsed või saabunud tähtajast hiljem, lubatakse võistlema ainult lisatasu
5 € maksmise korral.

