IV EESTI MEISTRIVÕISTLUSED JA EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED
SPORTAKROBAATIKAS
2.OKTOOBER 2021
Akrobaatika Kool, OMA saal (Tallinn, Kopli 25, 2. korrus)

Osaleja meelespea
Üritusel osalemiseks on vajalik esitada üks alljärgnevatest tõenditest:
 COVID-19 haiguse läbipõdemist kinnitav tõend (180 päeva) *
 vaktsineerimiskuuri läbimise sertifikaat *
 negatiivse testitulemuse (PCR, antigeen) tõend *
*Kõik eelpool nimetatud tõendid/sertifikaadid peavad olema esitatud, kas digitaalselt või paberkandjal
(QR-koodiga) ning koos isikut tõendava dokumendiga.
 Oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust
ei pea tõendama alla 18-aastased isikud. NB! Palume olla valmis isikut tõendava dokumendi
esitamiseks!
 Üritust külastama või sellel osalema ei ole lubatud ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomitega
(palavik, kuiv köha, hingamisraskused) isikud. Soovitame vältida ürituse külastamist riskirühma
kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja kroonilisi haiguseid põdevad inimesed).
NB! Korraldaja ei paku kohapealset testimise võimalust!
Eesti Võimlemisliidul on koostöökokkulepe Confido Meditsiinikeskusega, kes pakub testimisvõimalusi
üle Eesti. Soovi korral on sooduskoodiga “V6IMLEMIS_LIIT” koroonaviiruse antigeenitest Eesti
meistrivõistlustel osalejatele 17€. Aja broneerimine kõikides testimispunktides üle Eesti (va
kliinikud) aadressil:
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=21090702&appointmentType=20915225










Palume võtta võistlusele kaasa mask. Võistlejatel ja treeneritel on lubatud võistlusalas viibida ilma
maskita. Võistlusalast väljaspool on võistlejatel ja treeneritel soovitus kanda maski.
Saali sisenemisel palume pesta või desinfitseerida käsi.
Võistlustele saabumine palume planeerida vahetult enne soojendusaja algust.
Palume mitte viibida riietusruumis kauem, kui on vajalik riietumiseks.
Riietusruumid ei ole lukustatavad, väärtesemed palume saali kaasa võtta.
OMAsaal avatakse kell 08.30 IV Eesti Meistrivõistluste (juuniori- ja meistriklassi) võistlejatele.
Sportlaste avamarssi ei toimu
Autasustamisele lähevad välja kõik sportlased (võistlustrikoodes)
Peale MV palume sportlastel kohe lahkuda. Pildistamist ei toimu. Pildistada saab peale võistlusi, enne
autasustamist










Kõiki Eesti meistrid (ja meistriklassi kolmikut) palume esinema Eesti Noorte MV autasustamise
tseremoonia eel. Palume sellega arvestada! Soovi korral võib esineda ka 2.koht.
Eesti Noorte MV osalejad ei saa OMAsaali ruumidesse enne 14.45 - juhul kui eelmised sportlased on
lahkunud! Oodata saab all fuajees. Võistlusplatsile saab sooja tegema kell 15.00
Laste ja noorteklassi sportlased saavad soovi korral pildistada peale autasustamist.
Võistlusjärjekord on üleval soojendusväljakul. NB! Ajakavas võib ette tulla muudatusi.
Võistluste ajakava on leitav aadressil:
www.omatsirkus.ee ja www.facebook.com/events/1015690769231945
Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 on võistlusel mitteosalenud võimleja osavõtumaksu
tagastamine võimalik ainult tervisliku tõendi alusel. Antud juhul on korraldajal kohustus tagastada
osavõtumaks vähemalt 50% ulatuses.
Üritus toimub ilma pealtvaatajateta! Lapsevanemad ei ole lubatud võistlust külastama.
Võistlustest tehakse otseülekanne: https://youtu.be/2qEuVWLVB8Q

Meeleolukat ja edukat võistlust!
EESTI VÕIMLEMISLIIT JA AKROBAATIKA KOOL

