
[Tippige tekst] 
 

 
 

EO EESTI ÜHENDUS 
 

EEO iluvõimlemisvõistluste juhend. 

 
 
Aeg ja koht: Võistlused toimuvad 05.dets, Tartus A Le Coq Sport spordihoones, 
aadress: Ihaste tee 7 
Võistluste algus kell 10.30. 
Saabumine ja võistluseelne soojendus 10.00-10.30. 
Orienteeruv võistluste lõpp 13.00 (sõltub registreerunute arvust) 
Võistluste eesmärk: Populariseerida iluvõimlemist kui esteetiliselt kaunist spordiala  
EO Eesti Ühendus asutuste hulgas. Anda asutuste sportlastele võimalus oma oskuste 
demonstreerimiseks ning võistluskogemuste saamiseks. 
Võistluste ülesanne: Selgitatakse välja iga vanusegrupi  erinevate alade divisionide 
kuld-, hõbe- ja pronksmedali omanik. 
Võisteldakse ülemaailmsete Eriolümpia poolt kinnitatud iluvõimlemise kavades,  EO 
reeglite järgi. 
Alad:  

1. Pallikava 
2. Rõngakava 
3. Lindikava 
4. Hüpitsakava 

Tasemed: 

1.A-tase, mis on mõeldud ainult ratastoolisportlastele, nii naised kui mehed 
2.B-tase, naised ja mehed 
3.I- tase, ainult naised. 
Vanusegrupid: Tüdrukud/naised  8-11, 12-15, 16-21, 22-29, 30 ja vanemad 
                               Poisid/mehed 8-11, 12-15, 16-21, 22-29, 30 ja vanemad 
Üks sportlane võib osaleda kõikidel aladel või valitud üksikutel aladel, aga kõik alade 
kavad peavad olema ühest tasemest. See tähendab, et kui ta teeb I-taseme rõngakava, 
siis peavad ka teised alad olema samast tasemest, mitte B-tasemest. 
Divisioneerimine tehakse pärast ala lõppu tulemuste põhjal. 
Riietus: Tüdrukud/naised: trikoo, millel võib olla väga lühike seelik või lai alläär, 
narmad pole lubatud. Kaunistuseks võivad olla litrid või paelad. Jalas võib kanda 
võimlemissusse või olla paljajalu. Ihukarva sukkpüksid on lubatud, sokid mitte. 
Äärmisel juhul võib kanda liibuvaid lühikesi pükse ja traksidega särgikut (mitte T-
särki). Juuksed peavad olema korrektselt kinnitatud! 
Poisid/mehed: lühikesed püksid või pikad võimlemispüksid ja võimlemissärk. Jalas 
võib kanda võimlemissusse või olla paljajalu, sokid pole lubatud. Äärmisel juhul 
võivad olla korrektsed pikad dressid (mitte väljaveninud põlvedega) ja T-särk. 



[Tippige tekst] 
 
Registreerimine: Võistlejad registreerida hiljemalt 25.nov.2012 aadressil 
siret@kroonu.tartu.ee 
Kui võistleja peaks haigestuma, siis asendada saab ainult sama vanusegruppi ja 
samasse tasemesse kuuluva ning sama ala sooritava sportlasega. 
Registreerimisel esitada võistleja nimi, sugu, vanus, tase ja ala/alad. Eraldi palun 
märkida sööjate arv kokku. 
Lisa: Kõikidel treeneritel peab olema võistlejate kohta lapsevanema/ hooldaja/ 
sportlase luba (vt.lisa 1). 
Toitlustamine: 

Toitlustamine toimub A Le Coq Sport spodihoone kohvikus vastavalt registreeritud 
sööjate arvule. Kulud  katab  iga  asutus  vastavalt  registreeritud  inimeste  arvule. 
Arve väljastatakse e-maili teel registreerimisel esitatud sööjate arvude alusel. 
Transpordi korraldus:  
Võistlustel osalejatele hüvitatakse osaliselt transpordi kulud arve alusel 0,3 eur/km. 

Bussi arved esitada hiljemalt 13.12.2012 EO Eesti Ühendus, Siimusti, Jõgeva vald, 

Jõgevamaa 48444 või email pille@kiigemetsakool.ee   

NB! Küsimuste korral palun helistage 56666431 (soovitavalt pärast kella 15.00) või 

kirjutage siret@kroonu.tartu.ee. 

 

Võimlemisvõistluste koostööpartner: 

 
                                                              


