
TÕUSVAD TÄHED 2018 
SPORTAKROBAATIKA VÕISTLUSE 

JUHEND 

 

AEG JA KOHT 24.november 2018. a. Keila Tervisekeskus (Keila, Paldiski mnt 17) (Mini, Laste ja 

noorte klass) 

KORRALDAJA Akrobaatikakool PartnerAkro 
Kontakt: Kadri Ridaste, +372 5524985, kadri@partnerakro.ee 

PROGRAMM JA 

VANUSEKLASSID 

Võistlused toimuvad vastaval Eestis kehtivatele sportakrobaatika töörühma poolt 

kinnitatud nõuetele alljärgnevalt: 

Võisteldakse vanuseklassides 

Miniklassis           sünd 2011 -2008   A ja  B grupis     kombineeritud kavaga    

Erisus: Kavas koreograafia ja muusika on nõutud aga hindeid ei anta. 

Klass loetakse täidetuks punktisummaga  16,0                                                                  

Laste klassis         sünd 2003 - 2010   A,  B grupis     kombineeritud kavaga 

Klass  loetakse täidetuks punktisummaga 24,0 

 

Noorte 9-16 klassis – sünd 2002-2009 – kombineeritud kavaga  

Klass  loetakse täidetuks punktiskga 24,0 

järgmistes kategooriates:  Naiste paar = NP, Meeste paar = MP, Segapaar = SP, Naiste 

kolmik = K, Meeste nelik = N 

Sportlasel on lubatud võistelda ainult ühes kategoorias ja ühes vanuseklassis. 

Võistlusplatsi suuruseks on 10x10 m akrobaatika vaipkate 

Võistluskavad: http://partnerakro.ee/sundmused/voistlused/ 

PAREMUSJÄRJESTUSE 

SELGITAMINE JA 

AUTASUSTAMINE 

Paremusjärjestus selgitatakse mini-, laste ja noorte klassi kõikides kategooriates ühe 
kava sooritamise eest saadud punktide alusel.   
Vähemalt 5 paari/ rühma osalemise korral autasustatakse kõikide vanusklasside 
kategooriates ja gruppides 1., 2. ja 3. koha saavutanuid medali ja diplomiga.  
Kõikides kategooriates klassi normi täitnud saavad vastava tunnistuse.  

OSAVÕTUMAKS JA  

MAJANDAMINE 

Stardimaksu suurus on:  
5 € - miniklassi paaris või rühmas iga võistleja kohta 
10 € - lasteklassi paaris või rühmas iga võistleja kohta 
15 € - noorteklassi paaris või rühmas iga võistleja kohta 

Osavõtumaksud  palume tasuda esitatud arve alusel. Arve esitatakse lõpliku ülesandmise 

põhjal. Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4. võistlejate mitteosalemisel olenemata 

põhjusest osavõtumaksu ei tagastata. 

KOHTUNIKUD Nimeline ülesandmine 08.11.17 

Iga klubi peab kindlustama vähemalt 1 (maksimum 5)  kohtuniku iga viie paari-, rühma- või 

üksikvõistleja kohta. Registreeritud kohtunikud viibivad kohal kuni 

autasustamistseremoonia lõpuni. Kohtuniku puudumisel makstakse kohtunikutasu iga 

kohtuniku kohta 35 €. 

REGISTREERIMINE Eelülesandmine (arvuline) 24.10.18 

Nimeline ülesandmine 10.11.18 

mailto:kadri@partnerakro.ee


Arvulise ülesandmise registreerimise vorm 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOvZTdPojW-

Vhfc1gTRFIzQbt6bkIPxEaIgwfMo2676XyqGQ/viewform  

Nimelise ülesandmise tariifilehed ja muusikad saata kadri@partnerakro.ee Hilinenud 

ülesandmise korral lisandub osavõtumaksule iga võistleja kohta 5 €.  

Eritaotlused esitada avaldusena korraldajale koos ülesandmistega. 

 AKREDITEERIMINE Keila Tervisekeskuses 1h enne võistluste algust. 

AJAKAVA Ajakava saadetakse kõikidele registreerunud klubide meiliaadressile.   

LISAINFORMATSIOON Võistlejate tariifilehed ja muusikad palume esitada hiljemalt 10.11.18 aadressil 

kadri@partnerakro.ee. Hilinenud tariifilehe eest mahaarvamine 0,3. 

Tariifilehed ja muusikad palun nimetada järgmiselt: 

PEREKONNANIMI_PEREKONNANIMI_KLASS_KATEGOORIA 

Näide: TIREL_METS_TAMM_MINI_B_NP 

Võistlusega seotud lisainformatsioon www.partnerakro.ee 

 

mailto:kadri@partnerakro.ee

