PAIDE LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED
ILU- JA RÜHMVÕIMLEMISES
JUHEND
AEG

17. mai 2014.a. algusega kell 12.00

KOHT

Paide, E-Piim Spordihall (Aiavilja 1)
Spordiklubi Maribel MTÜ
Piret@voimlemiskool.ee
Piret Tuiken tel. 5175541
Võistlused toimuvad vastavalt 2014.a. kehtivatele võistlusmäärustele.

KORRALDAJA
PROGRAMM JA
VANUSKLASSID

1.RÜHMVÕIMLEMINE
Noorteklass
sünd. 2000 – 2002
B grupp
Lasteklass
2002 – 2004
B grupp
Miniklass
2004 – 2006
Miniklass
2006 - 2008
Kõikides vanusklassides sooritavad rühmad võistlusmäärustele vastava vabakava.
2. ILUVÕIMLEMINE – individuaalvõistlus
Igast klubist võib osaleda max. 2 B grupi võimlejat sünniaasta kohta.
Lasteklass sünd. 2004 1 vabalt valitud vahendi harjutus H/P
Lasteklass
2005 1 vabalt valitud vahendi harjutus R/H
Miniklass
2006, 2007 vabaharjutus

PAREMUSJÄRJESTUSE
SELGITAMINE JA
AUTASUSTAMINE

OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE

KOHTUNIKUD

REGISTREERIMINE

AKREDITEERIMINE
AJAKAVA

LISAINFORMATSIOON

1. RÜHMVÕIMLEMINE
Võitjad selgitatakse eraldi kõikides vanusklassides vabakava ühe katse hinde põhjal. Iga
vanusklassi I, II, III koha saavutanud rühmade liikmeid autasustatakse medalite ja
diplomitega.
2. ILUVÕIMLEMINE
Võitjad selgitatakse kõikides vanusklassides sünniaastate kaupa ühe katse hinde põhjal.
Iga sünniaasta I,II,III koha saavutanud võimlejaid autasustatakse medali ja diplomiga
ning 4.-6. kohta meenete ja diplomitega.
Võistluste raames selgitatakse täiendavalt Paide linna meistrid ilu- ja
rühmvõimlemises, keda autasustatakse medalite, diplomite ja meenetega.
Osavõtumaks rühmale on 25 € ja individuaalvõistlejale 10 €
Osavõtumaksu palume tasuda Spordiklubi Maribel MTÜ arvelduskontole
EE892200221048078051 Swedbank´is hiljemalt 12.maiks k.a.
Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4. võimleja mitteosalemisel osavõtumaksu ei
tagastata olenemata põhjustest.
Nimeline ülesandmine
7.05.2014
Iga klubi peab kindlustama vähemalt 2 rühmvõimlemise ja 2 iluvõimlemise kohtunike
koolituse läbinud kohtunikku. Kohtunikud palume esitada nimeliselt koos lõpliku
võistlejate ülesandmisega.

Ülesandmised esitada kirjalikult Piret@voimlemiskool.ee
Eelülesandmine
28.04.2014
Lõplik ülesandmine
7.05.2014
Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise korral.
Akrediteerimine toimub võistluspaigas rühmvõimlejatele 1,5 tundi enne võistluste algust
30 minuti jooksul ning iluvõimlejatele 1 tund enne iluvõimlemise võistluste algust 30
minuti jooksul, kus tuleb teatada ka muudatustest ülesandmises.
Täpne ajakava selgub 5 päeva enne võistluste algust, mis saadetakse osalevatele
klubidele.
Orienteeruv ajakava:
12.00 Avamine
12.05 Rühmvõimlemise võistlus (mini-, laste- ja noorteklass)
14.30 Rühmade autasustamine
15.00 Iluvõimlemise võistlus (2007, 2006, 2005, 2004)
19.00 Iluvõimlejate autasustamine
Iluvõimlemise kohtunikulehed (arvutis täidetud, iga kava kohta 4 eksemplari) palume
saata hiljemalt 12.maiks Cargo bussiga – Paidesse, Spordiklubi Maribel, Piret Tuikeni
nimele. Hilinenud lehtede eest tuleb tasuda iga kava eest 5 €. Võistluspäeval
kohtunikulehti lisada ei saa!
Korraldajal on vajadusel õigus teha mistahes muudatusi olenevalt tekkinud olukorrast.

