
 

 

2. AkroKarikas 

SPORTAKROBAATIKA VÕISTLUSED 
 

 

JUHEND 
 
AEG JA KOHT 16.veebruar 2019 

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

Kontakt: Anni Veskimäe | anni@omatsirkus.ee  | +372 56454992 
PROGRAMM JA 
VANUSEKLASSID 

Võistlused toimuvad vastavalt FIG võistlusmäärustele ja Eestis kehtivatele 
sportakrobaatika töörühma poolt kinnitatud nõuetele. 
Paarid (naiste, meeste. sega) ja rühmad (naiste kolmik) 
Miniklass (7-10) | sünd 2009-2012 | A ja B grupp | kombineeritud kava 
Lasteklass (8-15) | sünd 2004-2011 | A ja B grupp | kombineeritud kava 
Noorteklass (9-16) | sünd 2003-2010 | A grupp | kombineeritud kava  
Juunioriklass (11-16) | sünd 2003-2008 | tasakaalu- ja tempokava 
Juunioriklass (12-18) | sünd 2001-2007 | tasakaalu- ja tempokava 
Sportlasel on lubatud võistelda ainult ühes kategoorias ja ühes vanuseklassis. 
Võistluskavad: www.omatsirkus.ee 

PAREMUSJÄRJESTU
SE SELGITAMINE JA 

AUTASUSTAMINE 

Paremusjärjestus mini-, laste- ja noorteklassi paaride ja rühmade võistluses 
selgitatakse ühe kava sooritamise eest saadud punktide alusel. Paremusjärjestus 
juunioriklassi (11-16 ja 12-18) paaride- ja rühmade võistluses selgitatakse kahe kava 
punktide summeerimise teel. Karikas omistatakse vähemalt 3 paari/rühma osalemise 
korral miniklassi, lasteklassi, noorteklassi ja juuniorklassi võitjale (kõrgeima 
punktisummaga paarile ja rühmale). 

OSAVÕTUMAKS JA 
MAJANDAMINE 

Stardimaksu suurus on:  
15€ - miniklassi paaris või rühmas võistleja kohta 
20€ - laste- ja noorteklassi paaris või rühmas võistleja kohta 
25€ - juunioriklassi paaris või rühmas võistleja kohta 
Osavõtumaksud tasustatakse esitatud arve alusel. Arve esitatakse lõpliku ülesandmise 
põhjal. Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4. võistlejate mitteosalemisel 
olenemata põhjusest osavõtumaksu ei tagastata. 

KOHTUNIKUD  

Kohtunike nimeline ülesandmine 01.02.19 
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 55€. 

REGISTREERIMINE  

Eelülesandmine (arvuline) 16.01.19 
Lõplik ülesandmine (nimeline) 01.02.19 
Tariifilehed ja muusikad 01.02.19 

Ülesandmised esitada kirjalikult aadressil anni@omatsirkus.ee 

TARIIFILEHED JA 
MUUSIKAD 

Võistlejate tariifilehed ja kavade muusikad palume saata anni@omatsirkus.ee 
hiljemalt 01.02.19. 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: 
KLUBI_PEREKONNANIMI-PEREKONNANIMI_KLASS_KATEGOORIA 
Näidis: Akrobaatika Kool_Richter-Kutman_Juunior11-16_W2 
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