
                 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

AEG 31.märts-1. aprill 2012. a. 
 

KOHT Tartu, A.Le Coq Spordimaja,  Ihaste tee 7 
 

KORRALDAJA Võimlemisklubi Janika, Tartu Sporditeenistus 
Kontakt: janika@vkjanika.ee 
Janika Mölder 
tel. +372 50 29682 

PROGRAMM JA 
VANUSKLASSID 

 
Võistlusest lubatakse osa võtta  Tartu spordiorganisatsioonide poolt  ülesantud 
võimlejaid mini, laste, noorte, juuniori - ja meistriklassis individuaalprogrammiga (A 
ja B grupp): 
Meistiklass                     (1996 ja vanem)   FIG programm 
Juunioriklass A grupp   (97,98,99)          rõngas,pall,kurikas,lint 
Juunioriklass B grupp   (97,98,99)         2 vabalt valitud A grupi vahendiga kava 
Noorteklass   A grupp    (2000,2001)  rõnga-, palli- ja kurikakava  
Noorteklass   B grupp    (2000,2001)      2 vabalt valitud A grupi vahendiga kava 
Lasteklass     A grupp    (2002,2003)  vaba-, hüpitsa- ja rõngakava  
Lasteklass     B grupp    (2002,2003)      2 vabalt valitud A grupi vahendiga kava 
Miniklass        A grupp    (2004)                vaba, hüpits või rõngas 
Miniklass         A grupp    (2005)               vabakava 
Miniklass         B grupp    (2004)               vaba, hüpits või rõngas 
Miniklass         B grupp    (2005)               vabakava 
 

PAREMUSJÄRJESTUSE 
SELGITAMINE JA 
AUTASUSTAMINE 

Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse  kõikides  vanusklassides nii A kui B 
grupis eraldi mitmevõistluses saadud punktide alusel.  
A grupi I, II ja III kohale tulnud võimlejaid autasustatakse vastava vanusklassi 
meistrimedalite, diplomite ja auhindadega, 4.-6. kohale tulnuid diplomite ja 
meenetega. 
B-grupis I,II ja III kohale tulnud  võimlejaid autasustatakse diplomite ja meenetega. 
 

OSAVÕTUMAKS JA  
MAJANDAMINE 

Kõik lähetusega seotud kulud kannavad lähetavad organisatsioonid.  
Stardimaksu suuruseks on 7 €  iga võimleja kohta.  
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. 
 

KOHTUNIKUD 

 Iga klubi peab kindlustama 3-4 hindekohtunikku. Registreeritud kohtunikud peavad 
kohal olema võistluste lõpuni 
 

Nimeline ülesandmine 16.03.2012 

REGISTREERIMINE  Ülesandmised saata korraldajale janika@vkjanika.ee 
Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise korral. 

Nimeline ülesandmine  16.03.2012  
AKREDITEERIMINE  

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

AJAKAVA Orienteeruv ajakava selgub 10 päeva enne võistluste algust ning see pannakse 
VK Janika kodulehele www.vkjanika.ee  

LISAINFORMATSIOON Kavade kirjeldused palume saata või tuua 26. märtsiks VK Janika kontorisse 
(Ihaste tee 7) või saata Cargobussiga VK Janika nimele. Võimlejaid, kelle kavade 
kirjeldused on mittekorrektsed või saabunud tähtajast hiljem, lubatakse 
võistlema ainult lisatasu 3 € maksmise korral. 

 
2012.a. TARTU  MEISTRIVÕISTLUSED 

ILUVÕIMLEMISES 
 

JUHEND 


