
Sportakrobaatika kvalifikatsiooni võistlus PiPa21

AEG 13.juuni 2021

KOHT Tallinn, Erika 5, Erika Saal

KORRALDAJA Akrobaatikakool PartnerAkro/Piruett

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

PROGRAMM JA
VANUSKLASSID

Võistlused toimuvad vastavalt FIG võistlusmäärustele

● 11-16 juunior klassis (sünd 2005-2010) tempo- ja tasakaalukava

● vaba klass (sünd alates 2002)  tempo- ja tasakaalukava

naiste kolmiku kategoorias.

Sportlasel on lubatud võistelda ainult ühes  ühes vanuseklassis.

PAREMUSJÄRJESTUSE
SELGITAMINE

JA AUTASUSTAMINE

Vähemalt 3 paari/kolmiku osalemise korral autasustatakse kõikide vanuseklasside

kategooriates I, II ja III koha saavutanuid medali ja diplomiga.

Eraldi autasustatakse parima punktiskooriga kava 11-16 klassis ja vabaklassis

OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE

Stardimaksu suurus on 20 €

Osavõtumaks tasuda MTÜ Akropesa poolt saadetud arve alusel pangas vähemalt
2 päeva enne võistluste algust.  Arve esitatakse lõpliku ülesandmise põhjal.

Vastavalt EEVL tegutsemise korra punktile 5.4 on võistlusel mitteosalenud
võimleja osavõtumaksu tagastamine võimalik ainult tervisliku tõendi alusel.

KOHTUNIKUD
Nimeline ülesandmine 6.juuni 2021

Iga klubi peab kindlustama vähemalt 3 (maksimum 5) litsentsiga kohtunikku.
Registreeritud kohtunikud viibivad kohal kuni autasustamistseremoonia lõpuni.

REGISTREERIMINE
Tariifilehted ja muusika 6.juuni.2021

Lõplik  ülesandmine 6. juuni 2021

Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise korral.

mailto:kadri@partnerakro.ee


Nimelise registreerimisega palume saata tariifilehed ja muusikad
info@partnerakro.ee

AKREDITEERIMINE Akrediteerimine toimub: 13.juunil 1 tund enne algust kohapeal

Muudatusi ülesandmises võib teha kuni üks tund enne võistluste algust.

AJAKAVA Orienteeruv ajakava : I osa  11.00 – 13.00 , II osa 15.00 -17.00

LISAINFORMATSIOON Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike
isikuandmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel
võistlusprotokollis, rgform.eu keskkonnas, spordialaliidu ja/või korraldaja
kodulehel ning sotsiaalmeediakanalites.
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.
Videote ja fotode tegemine professionaalse tehnikaga on lubatud ainult
akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel. Mobiiltelefoni ja muude
nutiseadmete kasutamisel pildistamiseks ja filmimiseks piirangud ei kehti.
DOPING Iga registreerunud sportlane peab olema valmis
dopingukontrolliks. Dopingukontrollist keeldumist või kõrvalehoidmist
käsitletakse dopingureegli rikkumisena.
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).
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