OPEN TALLINN 2017
SPORTAKROBAATIKA VÕISTLUSTE
JUHEND
AEG JA KOHT
KORRALDAJA
PROGRAMM JA
VANUSEKLASSID

29. - 30. september 2017.a.
Akrobaatika Kool (OMAsaal, Kopli 25A, Tallinn)
Akrobaatika Kool www.omatsirkus.ee;
Kristin Made, kristin@omatsirkus.ee, +372 59 007 390
Võistlused toimuvad vastavalt FIG võistlusmäärustele ja Eestis kehtivatele
sportakrobaatika töörühma poolt kinnitatud nõuetele alljärgnevalt:
Paarid (naiste, meeste. sega) ja rühmad (naiste kolmik, meeste nelik)
Noorte klassis - sünd 2001-2006 - kombineeritud kavaga
Juunioride 11-16 klassis - sünd 2001-2006 - FIG tasakaalu- ja tempokavaga
Sportlasel on lubatud võistelda ainult ühes kategoorias ja ühes vanusklassis.
Võistluskavad: www.omatsirkus.ee

PAREMUSJÄRJESTUSE
SELGITAMINE JA
AUTASUSTAMINE

OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE

KOHTUNIKUD

REGISTREERIMINE

AKREDITEERIMINE
AJAKAVA

Paremusjärjestus noorteklassi paaride ja rühmade võistluses selgitatakse ühe
kava sooritamise eest saadud punktide alusel. Paremusjärjestus juunioride klassi
paaride- ja rühmade võistluses selgitatakse kahe kava punktide summeerimise
teel.
Vähemalt 5 paari/ rühma osalemise korral autasustatakse kõikides
vanusklassides ja kategooriates 1., 2. ja 3. koha saavutanuid medali ja diplomiga.
Nelja või vähema paari/rühma osalemise korral autasustatakse 1., 2. ja 3. koha
saavutanuid diplomitega.
Tallinna meistritiitel omistatakse kõikides kategooriates noorteklassi võitjale
(kõrgeima punktisummaga Tallinna klubi esindajale) juhul, kui võistlustel
osalevad vähemalt 3 erineva spordiklubi võistlejad ning vähemalt 3 osavõtjat
ühes võistluskategoorias ja kõikides vanusklassides. Tallinna meistritiitli võitjat
autasustatakse meistrimeene ja diplomiga.
Stardimaksu suurus on:
15 € - noorteklassi paaris või rühmas võistleja kohta
20 € - juunioride klassi paaris või rühmas võistleja kohta
Osavõtumaksud palume tasuda esitatud arve alusel. Vastavalt EEVL
tegutsemiskorra punktile 5.4. võistlejate mitteosalemisel olenemata põhjusest
osavõtumaksu ei tagastata.
Nimeline ülesandmine
21.09.17
Iga klubi peab kindlustama vähemalt 1 (maksimum 5) täisealise kohtuniku iga
viie paari- või rühmavõistleja kohta. Registreeritud kohtunikud viibivad kohal
võistluste lõpuni.
Kohtuniku puudumisel makstakse kohtunikutasu iga kohtuniku kohta 35 €.
Sõltumatu peakohtunik on Heleri Tinno.
Eelülesandmine (arvuline)
01.09.17
Nimeline ülesandmine
21.09.17
Ülesandmised esitada kirjalikult aadressil kristin@omatsirkus.ee
Hilinenud ülesandmise korral lisandub osavõtumaksule iga võistleja kohta 5 €.
Eritaotlused esitada avaldusena korraldajale koos ülesandmistega.
Akrediteerimine toimub võ istluspaigas 3 tundi enne võistluste algust ühe tunni
jooksul, kus saab vajadusel teha muudatusi ü lesandmistes.
Orienteeruv ajakava selgub 7 päeva enne võistluste algust ning see saadetakse
kõikidele registreerunutele meiliaadressile.

LISAINFORMATSIOON Võistlejate tariifilehed ja muusikad palume esitada hiljemalt 21.09.17 aadressil
kristin@omatsirkus.ee. Hilinenud tariifilehe eest mahaarvamine 0,3.
Tariifilehed ja muusikad palun nimetada järgmiselt:
KLUBI_PEREKONNANIMI-PEREKONNANIMI_KLASS_KATEGOORIA
Näide: AKROBAATIKA KOOL_RICHTER-KUTMAN_MINI_B_NP
Kategooriad:
Naiste paar = NP
Meeste paar = MP
Segapaar = SP
Naiste kolmik = K
Meeste nelik = N
Võistlusega seotud lisainformatsioon: www.omatsirkus.ee

