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Open Tallinn 2021
6. november 2021 | Akrobaatika Kool, OMAsaal (Tallinn, Kopli 25, 2. korrus)
OSALEJA MEELESPEA
Võistlustel osalemiseks on vajalik esitada üks alljärgnevatest tõenditest:
• COVID-19 haiguse läbipõdemist kinnitav tõend (180 päeva) *
• Vaktsineerimiskuuri läbimise sertifikaat *
* Mõlemad eelpool nimetatud tõendid/sertifikaadid peavad olema esitatud, kas digitaalselt või
paberkandjal (QR-koodiga) ning koos isikut tõendava dokumendiga.
• Oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist ei pea tõendama alla
18-aastased isikud. NB! Palume olla valmis isikut tõendava dokumendi esitamiseks.
• Treenimine ja võistlemine (ehk huvitegevus) on lubatud endiselt ilma tõendita alla 12-aastastele ja
neile 12–18-aastastele (18 kaasa arvatud), kes õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.
• Üritusel osalema ei ole lubatud ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomitega (palavik, kuiv köha,
hingamisraskused) isikud.
• Palume võtta võistlusele kaasa mask. Võistlejatel ja treeneritel on lubatud võistlusalas viibida ilma
maskita. Võistlusalast väljaspool on võistlejatel, treeneritel ja kohtunikel soovitus kanda maski.
• Enne saali sisenemist palume pesta või desinfitseerida käed.
• Võistlustele saabumine palume planeerida vahetult enne soojendusaja algust.
• Palume mitte viibida riietusruumis kauem kui on vajalik riietumiseks.
• Riietusruumid ei ole lukustatavad, väärtesemed palume saali kaasa võtta.
• OMAsaal avatakse kell 08:30 (noorte-, juuniori- ja meistriklassi) võistlejatele.
• Sportlaste avamarssi ei toimu.
• Autasustamisele lähevad välja kõik sportlased (võistlustrikoodes).
• Peale MV palume noorte-, juuniori- ja meistriklassi sportlastel kohe lahkuda. Pildistamist ei toimu.
Pildistada saab peale võistlusi, enne autasustamist.
• Kõiki Tallinna noorte- ja juunioriklassi meistreid palume esinema mini- ja lasteklassi autasustamise
tseremoonia eel. Palume sellega arvestada! Soovi korral võib esineda ka 2. ja 3. koht.
• Mini ja lasteklassi osalejad ei saa OMAsaali ruumidesse enne kella 13:30 – juhul kui eelmised
sportlased on lahkunud! Oodata saab all fuajees. Võistlusplatsile saab sooja tegema kell 13:45.
• Laste- ja noorteklassi sportlased saavad soovi korral pildistada peale autasustamist.
• Võistlusjärjekord on üleval soojendusväljakul. NB! Ajakavas võib ette tulla muudatusi.
• Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 on võistlusel mitteosalenud võimleja osavõtumaksu
tagastamine võimalik ainult tervisetõendi alusel. Antud juhul on korraldajal kohustus tagastada
osavõtumaks vähemalt 50% ulatuses. Loobudes võistlemisest peale akrediteerimist (2h enne võistlusi)
osavõturaha ei tagastata.
• Üritus toimub ilma pealtvaatajateta! Lapsevanemad ei ole lubatud võistlust külastama. Võistlustest
tehakse otseülekanne, mille lingi saadame hiljemalt reedel.
Meeleolukat ja edukat võistlust!
AKROBAATIKA KOOL

