
 

 

      EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED 
   SPORTAKROBAATIKAS  

JUHEND 
 
AEG JA KOHT 02. oktoober 2021  

Akrobaatika Kool (Tallinn, Kopli 25, 2. korrus)  
KORRALDAJA Eesti Võimlemisliit www.eevl.ee ja Akrobaatika Kool | www.omatsirkus.ee 

Kontakt:   
Kadri Jukk | kadrijukk@eevl.ee | +372 5023339 
Heidi Kann |heidi@omatsirkus.ee  | +372 5152 159 

PROGRAMM JA 
VANUSEKLASSID 

Võistlused toimuvad vastavalt FIG võistlusmäärustele ja Eestis kehtivatele 
sportakrobaatika töörühma poolt kinnitatud nõuetele. 
 
Paarid ja rühmad 
Lasteklass 8-13 (sünd 2008-2013), kombineeritud kava 
Lasteklass 8-15 (sünd 2006-2013), kombineeritud kava 
Noorteklass 9-16 (sünd 2005-2012), kombineeritud kava 
 
Sportlasel on lubatud võistelda ainult ühes kategoorias ja ühes vanusklassis. 
Võistlusmäärused: www.omatsirkus.ee  

PAREMUSJÄRJESTUSE 
SELGITAMINE JA 
AUTASUSTAMINE 

Paremusjärjestus selgitatakse laste ja noorteklassi kõikides kategooriates ühe 
kava sooritamise eest saadud punktide alusel. Võitjaid (esikolmikuid) 
autasustatakse medalite ja diplomitega. Kõik võistlejad saavad 
osalemisdiplomi ning meene.  

OSAVÕTUMAKS JA 
MAJANDAMINE 

Stardimaksu suurus on: 25€ / võistleja kohta 
Osavõtumaksud palume tasuda Eesti Võimlemisliidu poolt saadetud arve 
alusel Eesti Võimlemisliidu pangakontole EE142200221002104505 
Swedbank´is vähemalt 5 päeva enne võistluste algust. 
Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 on võistlusel mitteosalenud 
võimleja osavõtumaksu tagastamine võimalik ainult tervisliku tõendi 
alusel. 

KOHTUNIKUD Kohtunike nimeline ülesandmine 17.09.21 
Iga klubi peab kindlustama vähemalt 1 (maksimum 5) 1. või 2. kategooria 
rahvusliku või rahvusvahelise kategooria kohtuniku iga viie paari või rühma 
kohta. Registreeritud kohtunikud viibivad kohal kuni autasustamistseremoonia 
lõpuni.  
Kohtuniku puudumisel makstakse kohtunikutasu iga kohtuniku kohta 95€. 

REGISTREERIMINE Eelülesandmine (arvuline) 10.09.21 
Lõplik ülesandmine 17.09.21 
Tariifilehed 17.09.21 
Muusikad 24.09.21 
Ülesandmised esitada kirjalikult aadressil heidi@omatsirkus.ee, koopia 
eevl@eevl.ee    

TARIIFILEHED JA 
MUUSIKAD 

Võistlejate tariifilehed palume saata heidi@omatsirkus.ee ja muusikad 
tarmokreete@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. 
Hilinenud nimelise registreerimise ja muusika esitamise korral lisandub 
osavõtumaksule iga võistleja kohta 5€.   



 

 

	

Tariifilehed ja muusikad palume nimetada järgmiselt: 
KATEGOORIA_KLASS_PEREKONNANIMI-PEREKONNANIMI_KLUBI 
Näidis: MxP_Lasteklass_8-15_Kann-Kampus_AKool 

AKREDITEERIMINE Akrediteerimine toimub 1,5 tundi enne võistluste algust. 
AJAKAVA Orienteeruv ajakava selgub 1 nädal enne võistluste algust ning see 

avaldatakse EEVL kodulehel www.eevl.ee ja saadetakse osavõtjatele 
meiliteel.  

LISAINFORMATSIOON  
Ø Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja 

vabatahtlike isikuandmeid kasutatakse võistlustulemuste 
avaldamisel võistlusprotokollis, rgform.eu keskkonnas, 
spordialaliidu ja/või korraldaja kodulehel ning sotsiaalmeedia-
kanalites. 

Ø Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud, 
vabatahtlikud automaatselt loa endast tehtud visuaalseid materjale 
ka avaldada (fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus oma 
isikuandmete ja visuaalsete materjalide kuvamisega, tuleb sellest 
teavitada võistluse peakorraldajat ja alaliitu kirjalikult hiljemalt 
võistluse alguseks.  

Ø Videote ja fotode tegemine professionaalse tehnikaga on lubatud  
ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel. Mobiiltelefoni ja 
muude nutiseadmete kasutamisel pildistamiseks ja filmimiseks 
piirangud ei kehti. 

Ø DOPING Iga registreerunud sportlane peab olema valmis 
dopingukontrolliks. Dopingukontrollist keeldumist või 
kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena. 

Ø COVID 19  Üritusele ei ole lubatud isikud, kes on viimase 14 päeva 
jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud 
COVID-19 haigestunuga. Üritust külastama või sellel osalema ei ole 
lubatud ka ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomitega 
(palavik, kuiv köha, hingamisraskused) isikud. Soovitame vältida 
ürituse külastamist riskirühma kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja 
kroonilisi haiguseid põdevad inimesed). 

Ø Võistlus korraldatatakse hetkel Eesti Vabariigis kehtivaid piiranguid 
ja nõudeid arvestades. Lisainfo www.kriis.ee  
 


