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PROGRAMM JA
VANUSKLASSID

Võistlused toimuvad vastavalt FIG võistlusmäärustele ja Eestis kehtivatele
sportakrobaatika töörühma poolt kinnitatud nõuetele.
Paarid (naiste, meeste, sega ja rühmad (naiste kolmik):
• Miniklass kuni 8-aasta vanused (2013 ja vanemad), kombineeritud
kava elemendid
• Miniklass 7-10 (sünd 2011-2014), kombineeritud kava elemendid
• Lasteklass 8-13 (sünd 2008-2013), kombineeritud kava elemendid
• Lasteklass 8-15 (sünd 2006-2013), kombineeritud kava elemendid
• Noorteklass 9-16 (sünd 2005-2012), kombineeritud kava
• Juunioriklass 11-16 (sünd 2005-2010), tasakaalu- ja tempokava
• Juunioriklass 12-18 (sünd 2003-2009), tasakaalu- ja tempokava
• Juunioriklass 13-19 (sünd 2002-2008), tasakaalu- ja tempokava
• Meistriklass 15+ (sünd kuni 2006), tasakaalu- ja tempokava
Sportlasel on lubatud võistelda ainult ühes kategoorias ja ühes vanuseklassis.
Võistluskavad: www.omatsirkus.ee

PAREMUSJÄRJESTUSE
SELGITAMINE
JA AUTASUSTAMINE

Paremusjärjestus selgitatakse miniklassi 7-10-, laste- ja noorteklassi kõikides
kategooriates ühe kava sooritamise eest saadud punktide alusel. Kõikides juunorija meistriklassis moodustatakse paremusjärjestus kahe kava punktide
summeerimisel.
Vähemalt 3 paari/kolmiku osalemise korral autasustatakse kõikide vanuseklasside
kategooriates I, II ja III koha saavutanuid medali ja diplomiga. I koht saab lisaks
medalile ja diplomile ka KevadAkro särgi. Kui ühes vanuseklassis on vähem kui 3
paari/kolmikut, siis korraldaja võib otsustada, et paremusjärjestus selgitatakse antud
võistlusklassi kõikide vanuseklasside paaride/kolmikute arvestuses kokku.

OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE

Kõiki miniklassi kuni 8-aasta vanused osalejaid autasustatakse osalusmedali ja
diplomiga ning paremusjärjestust ei koostata.
20 € mini- ja lasteklassis paaris/rühmas võistleja kohta.
25 € noorte-, juuniori-, ja meistriklassis paaris/rühmas võistleja kohta
Osavõtumaksud tasutakse esitatud arve alusel. Arve esitatakse lõpliku ülesandmise
põhjal.
Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 on võistlusel mitteosalenud võimleja
osavõtumaksu tagastamine võimalik ainult tervisetõendi alusel.

KOHTUNIKUD

Kohtunike nimeline ülesandmine
koos nimelise registreerimisega.

kirjalikult

17.05.2021

Iga klubi peab kindlustama vähemalt 1 (max 5) 1. või 2. rahvusliku või
rahvusvahelise kategooria kohtuniku iga viie paari või rühma kohta. Registreeritud
kohtunikud viibivad kohal kuni autasustamistseremoonia lõpuni.
Kohtuniku puudumisel makstakse kohtunikutasu esimese puuduva kohtuniku kohta
55 € ning iga järgneva puuduva kohtuniku kohta 35 €.
Ülesandmised esitada kirjalikult aadressil heidi@omatsirkus.ee .
REGISTREERIMINE
Eelülesandmine (arvuline)
Lõplik ülesandmine (nimeline)
Tariifilehed
Muusikad

10.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
24.05.2021

Eelülesandmisel palun kirjutage info@omatsirkus.ee vabas vormis võistlusklasside
ja kategooriate kaupa prognoositavad osalejate arvud. Nt: miniklass (7-10) 2
kolmikut ja 1 segapaar, meistriklass 1 kolmik.
Numbrilise registreerimise järel saadame teile nimelise registreerimise vormi.
Nimelisele registreerimisele palume kindlasti märkida osalejate sünniaasta ja alates
miniklassist 7-10 särgi suurused.
Hilinenud nimelise registreerimise ja hilinenud muusika esitamise korral lisandub
osavõtumaksule iga soorituse kohta 5 €, mis peab olema tasutud hiljemalt
võistlustele eelneval päeval.
TARIIFILEHED JA
MUUSIKAD

Tariifilehed
palun
saata
info@omatsirkus.ee
ja
muusikad
Braun.Katariina@gmail.com. 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.
Tariifilehed ja muusikad palun nimetada järgmiselt:
KATEGOORIA_ KLASS_ PEREKONNANIMI-PEREKONNANIMI_KLUBI
Nt: W2_Lasteklass (8-15)_ Kann-Kampus_AkrobaatikaKool

AJAKAVA

Selgub peale osalejate ülesandmisi.

LISAINFORMATSIOON

Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike
isikuandmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel võistlusprotokollis,
rgform.eu keskkonnas, 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. Akrediteerimiseks kirjuta marite@omatsirkus.ee.
Isiklikuks tarbeks võib filmida oma lapse või õpilase sooritust. Sotsiaalmeedias võib
jagada pilte ja videoid ainult kõikide neil jäädvustatud isikute loal.
Iga
registreerunud
sportlane
peab
olema
valmis
dopingukontrolliks.
Dopingukontrollist keeldumist või kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli
rikkumisena.
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