RÜTMIKA KEVADTURNIIR 2014
ILU- JA RÜHMVÕIMLEMISES
JUHEND
AEG

15.-16.03.2014 a.

KOHT

Tartu, Turu Spordihoone, Turu 8
Võimlemisklubi Rütmika info@rytmika.ee
Võistlused toimuvad vastavalt 2014 a. Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
1. RÜHMVÕIMLEMINE
Miniklass
sünd 2006 - 2008
mini 1
2004 - 2006
mini 2
Lasteklass
2002 – 2004
A ja B grupp
Noorteklass
2000 - 2002
A ja B grupp
Juunioriklass
1998 – 2000
A grupp
1996 – 2000
B grupp
Kõikides vanusklassides sooritavad rühmad võistlusmäärustele vastava
vabakava.

KORRALDAJA
PROGRAMM JA
VANUSKLASSID

PAREMUSJÄRJESTUSE
SELGITAMINE
JA AUTASUSTAMINE

OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE

KOHTUNIKUD

REGISTREERIMINE

AKREDITEERIMINE
AJAKAVA

2. ILUVÕIMLEMINE
Individuaalvõistlus A ja B grupp
Klubist võib osaleda iga sünniaasta kohta max. 2 võimlejat nii A kui B
grupis kokku kahe kavaga, v.a. juunioriklassis!
Miniklass
. 2006 - 2007 B grupp - vabakava
Lasteklass
2005 A ja B grupp - 2 vabalt valitud kava V/H/R
2004 A ja B grupp - 2 vabalt valitud kava V/H/P
Noorteklass 2003 A ja B grupp – 2 vabalt valitud vahendit R/P/K
2002 A ja B grupp – 2 vabalt valitud vahendit P/K/L
Juunioriklass 1999 – 2001 A grupp – R/P/K/L
B grupp – 2 vabalt valitud vahendit R/P/K/L
1. Rühmvõimlemine:
Võitjad selgitatakse eraldi kõikides miniklassides ning laste-, noorte- ja
juunioriklassides vabakava ühe katse hinde põhjal.
Miniklassides ning A grupis I koha võitnud rühmade liikmeid autasustatakse
medaliga, diplomiga ja meenega, II ja III koha saavutanuid medaliga ja
diplomiga. B grupis autasustatakse I koha saavutanud rühmade liikmeid
diplomiga ja meenega, II ja III koha võitnuid diplomiga.
2. Iluvõimlemine:
Võitjad selgitatakse A grupis eraldi üksikaladel ning B grupis mitmevõistluses
sünniaastate kaupa, v.a. juunioriklassis.
Võitjaid autasustatakse vastava koha medali, diplomi ja meenega, 4 – 6. koha
saavutanuid diplomi ja meenega ning 7.–8. kohta diplomiga. Juuniorklassis
autasustatakse võitjaid eraldi 1999 – 2000.a. ja 2001.a. sündinuid vastava
koha medali, diplomi ja meenega ning 4 –8.kohta diplomi ja meenega.
Stardimaksu suurus rühmale on 30 €, individuaalvõistlejale 10 €.
Osavõtumaksu palume tasuda ülekandega Võimlemisklubi Rütmika
arvelduskontole nr. EE441010152001571007 SEB pangas vähemalt 5 päeva
enne võistluste algust esitatud arve alusel või sularahas kohapeal enne
võistluste avamist.
Nimeline ülesandmine
03.03.2014
Iga klubi peab kindlustama vähemalt 2 rühmvõimlemise kohtunike koolituse
läbinud kohtunikku ja 2 iluvõimlemise kohtunikku. Ülesandmislehele palume
lisada ka kohtunike nimed.
Ülesandmised esitada kirjalikult aadressil lea@rytmika.ee
Eelülesandmine
15.02.2014
Lõplik ülesandmine
03.03.2014
Akrediteerimine toimub ühe tunni jooksul enne võistluste algust Turu
Spordihoones, kus tuleb teatada ka muudatustest ülesandmises.
Orienteeruv algus mõlemal võistluspäeval mitte enne kui kell 10.00. Täpse
ajakava saadame klubidele välja peale lõplikku üleasandmist!

LISAINFORMATSIOON

Iluvõimlemise kavade kirjeldused palume saata kas postiga hiljemalt 10.
märtsiks – Turu tn. 8, Tartu või Cargo bussiga – VK Rütmika, Tähe tn.
terminaali. Igas kavas 4 eksemplari. Hiljem toodud kirjelduste eest tuleb
tasuda iga kava eest 3 € ning samal päeval toodud kirjelduste eest tuleb
tasuda iga kava eest 5 €.
Küsimuste korral palume pöörduda info@rytmika.ee
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab vastava ala peakohtunik
koos korraldajaga. Korraldajal on vajadusel õigus teha mistahes
muudatusi olenevalt tekkinud olukorrast!
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