EESTI II MEISTRIVÕISTLUSED
SPORTAKROBAATIKAS
JUHEND
AEG JA KOHT
KORRALDAJA

PROGRAMM JA
VANUSEKLASSID

1. juuni 2019
Akrobaatika Kool (Tallinn, Kopli 25, 2. korrus)
Eesti Võimlemisliit www.eevl.ee ja Akrobaatika Kool | www.omatsirkus.ee
Kontakt:
Tene-Riin Vaarmann | eevl@eevl.ee | +37259192717
Heidi Kann |heidi@omatsirkus.ee | +372 5152 159
Võistlused toimuvad vastavalt FIG võistlusmäärustele ja Eestis kehtivatele
sportakrobaatika töörühma poolt kinnitatud nõuetele.
Paarid (naiste, meeste. sega) ja rühmad (naiste kolmik)
Lasteklass (8-13) | sünd 2006-2011 | kombineeritud kava
Lasteklass (8-15) | sünd 2004-2011 | kombineeritud kava
Noorteklass (9-16) | sünd 2003-2010 | kombineeritud kava
Juunioriklass (11-16) | sünd 2003-2008 | tasakaalu- ja tempokava
Juunioriklass (12-18) | sünd 2001-2007 | tasakaalu- ja tempokava
Juuniorklass (13-19) | sünd 2000-2006 | tasakaalu- ja tempokava
Sportlasel on lubatud võistelda ainult ühes kategoorias ja ühes vanusklassis.
Võistluskavad: www.omatsirkus.ee

PAREMUSJÄRJESTU
SE SELGITAMINE JA
AUTASUSTAMINE

Paremusjärjestus selgitatakse mini-, laste ja noorteklassi kõikides kategooriates
ühe kava sooritamise eest saadud punktide alusel ning juuniorklassi (11-16, 1218 ja 13-19) kõikides kategooriates kahe kava punktide summeerimise teel.

OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE

Stardimaksu suurus on: 30€ ühe võistleja kohta.
Osavõtumaksud palume tasuda Eesti Võimlemisliidu poolt saadetud arve
alusel Eesti Võimlemisliidu pangakontole EE142200221002104505
Swedbank´is vähemalt 5 päeva enne võistluste algust.
Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 on võistlusel mitteosalenud
võimleja osavõtumaksu tagastamine võimalik ainult tervisliku tõendi
alusel.

KOHTUNIKUD

Kohtunike nimeline ülesandmine
1.05.19
Iga klubi peab kindlustama vähemalt 1 (maksimum 5) 1. või 2. kategooria
rahvusliku või rahvusvahelise kategooria kohtuniku iga viie paari või rühma kohta.
Registreeritud kohtunikud viibivad kohal kuni autasustamistseremoonia lõpuni.
Kohtuniku puudumisel makstakse kohtunikutasu iga kohtuniku kohta 95€.

REGISTREERIMINE

Eelülesandmine (arvuline)
1.05.19
Lõplik ülesandmine
19.05.19
Tariifilehed
19.05.19
Muusikad
26.05.19
Ülesandmised esitada kirjalikult aadressil heidi@omatsirkus.ee, koopia
eevl@eevl.ee
Võistlejate tariifilehed palume saata heidi@omatsirkus.ee hiljemalt 19.05.19.
Hilinenud ja vigase tariifilehe eest tehakse mahaarvamine 0,3. Vigaste
tariifilehtede parandamiseks annavad tähtaja raskusastme kohtunikud.
Raskusastme kohtunikele jääb õigus hilinenud korrigeerimisi mitte vastu võtta.
Muusikad palume saata hiljemalt 26.05.19. Hilinenud nimelise registreerimise ja
muusika esitamise korral lisandub osavõtumaksule iga võistleja kohta 5€.
Tariifilehed ja muusikad palume nimetada järgmiselt:
KATEGOORIA_KLASS_PEREKONNANIMI-PEREKONNANIMI_KLUBI
Näidis: MxP_Lasteklass_8-15_Kann-Kampus_AKool

TARIIFILEHED JA
MUUSIKAD

AKREDITEERIMINE
AJAKAVA

Akrediteerimine toimub 1,5 tundi enne võistluste algust.
Orienteeruv ajakava selgub 1 nädal enne võistluste algust ning see avaldatakse
EEVL kodulehel www.eevl.ee.

LISAINFORMATSIOON

Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike
isikuandmeid
kasutatakse
võistlustulemuste
avaldamisel
võistlusprotokollis, spordialaliidu kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites.
Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud,
vabatahtlikud samuti loa ka endast tehtud visuaalseid materjale avaldada
(fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus oma isikuandmete kuvamisega,
tuleb sellest teavitada võistluse peakorraldajat ja alaliitu kirjalikult hiljemalt
võistluse alguseks. Võistlusel on lubatud video- ja fotode tegemine ainult
akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel (registreerimine võistlusel
kohapeal).

