
 

 

General 

TÕUSVAD TÄHED 2022 
SPORTAKROBAATIKA VÕISTLUSE 

JUHEND 
 
AEG JA KOHT 19.november 2022. a. Keila Tervisekeskus (Keila, Paldiski mnt 17) (Mini, Laste, 

noorte ja juuniorkalss) 

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

PROGRAMM JA 
VANUSEKLASSID 

Eestis kehtivad võistlusreeglid https://www.eevl.ee/reeglid-5/ 
 
 

• Miniklassis 7-8  ( 2014 - 2015 )     kombineeritud kava  
• Miniklassis  7-10 ( 2012 - 2015  ) kombineeritud kava 
• Lasteklass 8-13 ( 2009-2014), kombineeritud kava  
• Lasteklass 8-15 ( 2007-2014), kombineeritud kava  
• Noorteklass 9-16 ( 2006-2013, kombineeritud kava  
• Juunioriklass 11-16 ( 2006-2011), ), tasakaalukava 
• Juunioriklass 12-18 ( 2004-2010) ), tasakaalukava 

 

 
alljärgnevates kategooriates: 
naiste paar (NP), meeste paar (MP), segapaar (MxP), naiste kolmik (WG), 
meeste nelik (MG=. 
 
Sportlasel on lubatud võistelda ainult ühes kategoorias ja ühes vanuseklassis. 
Võistlusplatsi suuruseks on 12x10 m akrobaatika vaipkate 
  

PAREMUSJÄRJESTUSE 
SELGITAMINE JA 
AUTASUSTAMINE 

Paremusjärjestus selgitatakse klassi kõikides kategooriates ühe kava sooritamise 
eest saadud punktide alusel.   
 
Kõikide vanusklasside kategooriates ja gruppides antakse välja ainult 1.koht. 8 või 

enam paari/kolmiku osalemised antakse välja 1., 2. ja 3. koha saavutanuid 
autasustatakse medali ja diplomiga.  
 

OSAVÕTUMAKS JA  
MAJANDAMINE 

Stardimaks:  
20 € - miniklassi paaris või rühmas võistleja kohta 
 25 € - laste- noorte ja juuniorklassi paaris või rühmas võistleja kohta 
Osavõtumaksud  palume tasuda esitatud arve alusel. Arve esitatakse lõpliku 
ülesandmise põhjal.  

Võistlusel mitteosalenud võimleja/rühma osavõtumaksu tagastamine on 
võimalik ainult tervislikel põhjustel kui sellest on teavitatud korraldajat 
kirjalikult (info@partnerakro.ee) hiljemalt enne võistlustele eelneva 
tööpäeva lõppu (18.11 kell 17.00). Võistluspäeval mitteosalemisest 
teavitamisel osavõtutasu tagastamisele ei kuulu. 

KOHTUNIKUD Nimeline ülesandmine 07.11.22 

 
Iga klubi peab kindlustama vähemalt 1 (maksimum 5)  kohtunikku iga viie paari-, 
rühma- või üksikvõistleja kohta. Registreeritud kohtunikud viibivad kohal kuni 
autasustamistseremoonia lõpuni.  
 

REGISTREERIMINE Eelülesandmine (arvuline) 17.10.22 
 
Arvulise ülesandmise registreerimine: kadri@partnerakro.ee 
 

Eritaotlused esitada avaldusena korraldajale koos ülesandmistega samale meilile. 

mailto:kadri@partnerakro.ee
https://www.eevl.ee/reeglid-5/?fbclid=IwAR38hzehrXv3dKXIwSXm7M6CHdZBSLw9hx7mB5-onYn2Zw2T5rF3eo1zdcc
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AKREDITEERIMINE Keila Tervisekeskuses 1h enne võistluste algust. 
AJAKAVA Ajakava saadetakse kõikidele registreerunud klubide meiliaadressile.   
TARIIFILEHED JA 
MUUSIKAD 

Nimeline ülesandmine 07.11.22 
Muusikate ülesandmine  14.11.22 

 
Koos nimelise ülesandmisega palume tariifilehed ja muusikad üles laadida   

tähtajaliselt https://rgform.eu/event.php?id_prop=418 

 

Hilinenud ülesandmise korral lisandub osavõtumaksule iga võistleja kohta 5 €.   
Hilinenud tariifilehe eest mahaarvamine 0,3 punkti. 
 
 
 

LISAINFORMATSIOON 

Võistlusele registreeritu             Võistlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike isiku andmeid kasutatakse 
võistlustulemuste avaldamisel võistlusprotokollis, spordialaliidu kodulehel ja 
sotsiaalmeediakanalites.  

Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud ja vabatahtlikud   
 loa ka endast tehtud visuaalseid materjale avaldada (fotod, videod). 
Juhul, kui isik ei ole nõus oma isikuandmete kuvamisega, tuleb sellest teavitada 
võistluse  peakorraldajat ja alaliitu kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks.  
Võistlusel on lubatud  video- ja fotode tegemine ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja 
fotograafidel.  
 
DOPING: Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. 
Dopingu kontrollist keeldumist või kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli 
rikkumisena. 
 
Võistlus korraldatakse hetkel Eesti Vabariigis  kehtivaid Covid-19 piiranguid ja reegleid 

arvestades. Lisainfo www.kriis.ee 
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