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AEG 03.11.2019 
 

KOHT Eesti, Tartu, Variku spordihoone, Aianduse 4, 50110 Tartu 

 

 

KORRALDAJA Tartu Spordiselts Kalev iluvõimlemiskool “Diiva“ 
 
Maria Tõnissaar  vkdiiva.filippova@gmail.com;  tel +372 55585579 
Tiina Tolmoff   vkdiiva.tolmoff@gmail.com;  tel +372 5119141 
 
 

PROGRAMM JA 
VANUSKLASSID 

Võistlused viiakse läbi vastavalt FIG, UEG ja EEVL 2019 aastal kehtivale 

programmile : 

Iluvõimlemise rühmkavad 

Miniklass (2011-2012) 5 vaba 

Lasteklass (2010-2008) 5 rõngast 

Noorteklass (2008-2006) 5 linti  

Juunioriklass (2006-2004) 5 linti ja 5 rõngast 

Iluvõimlemise individuaalvõistlus 

Meistriklass (2003 ja vanemad) 3 vabalt valitud vahendit  

Meistriklass (2004)  3 vabalt valitud vahendit 

NB! 2012 a. sündinud   tütarlastest  lubatakse võistlema sportlased, kes on võistluse toimumise ajaks 

saanud 7. aastaseks 

PAREMUSJÄRJESTUSE 
SELGITAMINE  

JA AUTASUSTAMINE 

Iluvõimlemise rühmkavad: 
Iluvõimlemise rühmkavades võitjad selgitatakse kõikides vanuserühmades 
eraldi kahe katse hinnete summeerimise teel. Meistri- ja juunioriklass sooritab 
kaks katset ehk üks katse ühe vahendi komplektiga. I, II ja III koha saavutanud 
rühmi autasustatakse medalitega, karikaga, diplomiga ja kingitusega.  
 

Meistriklassi individuaalvõistluse paremusjärjestus selgitatakse 

mitmevõistluses, kui ka üksikalade arvestuses eraldi.  

1. – 3. koha võitjaid üksikalades autasustatakse medali ja diplomiga ning 
mitmevõistluse 1. – 3. kohale tulnud võimlejaid autasustatakse karikaga ja 
diplomiga, 4.– 6. kohale tulnud võimlejaid diplomi ja meenega. 
 

OSAVÕTUMAKS JA  
MAJANDAMINE 

Stardimaksu suurus on rühmale 60 eurot, individuaalvõimlejale 40 eur 

Osavõtumaks tasuda MTÜ Tartu Spordiselts Kalev poolt saadetud arve alusel 
arvelduskontole nr. a/a EE821010220077464012 (SEB) pangas vähemalt  5 
päeva enne võistluste algust.  

Vastavalt EEVL tegutsemiskorrale rühma või võimleja mitteosalemisel 
osavõtumaksu ei tagastata olenemata põhjusest. 

JUHEND 
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KOHTUNIKUD 

 

Nimeline ülesandmine  15.10.2019 

 
Iga klubi peab kindlustama 2 iluvõimlemise kohtunikku. Kohtunike nimed lisada 
ülesandmislehele. 
 
NB! Vastavalt EEVLi direktiividele Eesti klubid peavad tagama vähemalt 1 
kohtuniku (RGI, RGG või Eesti kohtuniku kehtiv litsents). Kohtuniku 
puudumisega kaasneb rahatrahv summas 100 EUR 
 

REGISTREERIMINE   Võistlusteks ülesandmine elektrooniliselt:  

http://rgform.eu/event.php?id_prop=1613  

 

Eelülesandmine 07.10.2019 

Lõplik  ülesandmine 15.10.2019 
 

AKREDITEERIMINE Muudatusi ülesandmises võib teha kuni üks tund enne võistluste algust.  

AJAKAVA Orienteeruv ajakava selgub 1 nädal enne võistluste algust ning see pannakse 
TSSK Diiva kodulehele www.vkdiiva.eu 

LISAINFORMATSIOON muusikad Mp3 failidena palume üles laadida hiljemalt 30.10.2019 

http://rgform.eu/event.php?id_prop=1613  
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