
 

ACRO SPRING CUP 2022  

JUHEND 

 

 

AEG JA KOHT  19. märts 2022.a. Jüri Spordikeskus, Laste 3, Jüri, Harju maakond  

KORRALDAJA  VK Piruett, Kaia Küllik, +372 5245272, kaiakyllik@gmail.com 

PROGRAMM JA   

VANUSEKLASSID 

Võistlused toimuvad vastavalt FIG võistlusmäärustele ja Eestis 
kehtivale  sportakrobaatika toimkonna poolt kinnitatud nõuetele 
alljärgnevalt  

Paarid (naiste, meeste, sega) ja rühmad (naiste kolmik)  

 

A-kategooria võistlusel esitatatakse kombineeritud kava 

Miniklass 7-8 sünd 2014-2015 kombineeritud kava  

Miniklass 7-10 sünd 2012-2015 kombineeritud kava  

Lasteklass 8-13 sünd 2009-2014 kombineeritud kava  

Lasteklass 8-15 sünd 2007-2014 kombineeritud kava  
Noorteklass 9-16 sünd 2006-2013 kombineeritud kava  
 
B-kategooria võistlusel esitatakse ainult tasakaalukava. 
Juunioriklass 11-16  sünd -2006-2011  tasakaalukava 
Juunioriklass 12-18 sünd 2010-2004 tasakaalukava 
Juunioriklass 13-19 sünd 2003-2009 tasakaalukava 

Sportlasel on lubatud võistelda ainult ühes kategoorias ja ühes  
vanusklassis. Võistlusplatsi suurus on 12x10 m akrobaatika 
vaipkate. Vastavalt tingimustele sooritavad juuniorklassid ainult 
tasakaalukava. 

PAREMUS  

JÄRJESTUSE  
SELGITAMINE JA  
AUTASUSTAMINE 

Paremusjärjestus selgitatakse kõikides vanusklassides ühe 
kava sooritamise eest saadud punktide alusel.  
Kõikide vanusklasside kategooriates 1., 2. ja 3. koha 
saavutanuid  autasustatakse karika ja diplomiga.  
Korraldajal on õigus vähese osalusega kategooria liita sama 
vanusklassi teise kategooriaga ning alates juuniorklassist liita ka 
järgnevate vanusklassidega.  
Nt. Kui segapaaris võistlejaid on laste 8-13  vanusklassis kaks, 
liidetakse nad laste 8-13 poiste ja/või tütarlaste  paaridega.  
Nt. Juuniorklass 11-16 võivad võistelda koos juunior 12-18 
vanusklassiga. 



OSAVÕTUMAKS 
JA  
MAJANDAMINE 

Osavõtumaksu suurus   
20€ miniklassi paaris või rühmas võistleja kohta.  
25€ laste- ja noorteklassi paaris või rühmas võistleja kohta.  
30€ juuniorklassi paaris või rühmas võistleja kohta.  

Osavõtumaksud palume tasuda esitatud arve alusel. Arve esitatakse 
nimelise registreerimise põhjal. Pärast nimelist registreerimist on 
võistlusel mitteosalenud võimlejal võimalik arstitõendi alusel saada 
50% ulatuses osavõtumaksu tagastus. 

KOHTUNIKUD    Kohtunike nimeline ülesandmine 06.03.2022 

 
Iga klubi peab kindlustama vähemalt 1 kohtuniku (maksimum 5) iga 
viie  paari- või rühmavõistleja kohta. Registreeritud kohtunikud 
viibivad kohal  võistluste lõpuni. Kohtuniku puudumisel makstakse 
kohtunikutasu iga  kohtuniku kohta 95€, teise 75€, kolmanda 55€ ning 
iga järgmise puuduva  kohtuniku 35€. 

REGISTREERIMINE  ● Eelregistreerimine (arvuline)      27.02.2022 

● Nimeline registreerimine             06.03.2022 
● Tariifilehtede ja muusikate üleslaadimine 06.03.2022 
● Kohtunike nimeline registreerimine           06.03.2022 

 
Registreerimised teha 
https://rgform.eu/event.php?id_prop=3435 
 
Hilinenud ülesandmise korral lisandub osavõtumaksule iga võistleja 
kohta 10 €. Eritaotlused esitada avaldusena korraldajale 
kaiakyllik@gmail.com hiljemalt 06.03.2022 

TARIIFILEHED JA            

MUUSIKAD 

Võistlejate tariifilehed ja muusikad palume üles laadida 06.03.2022 

   https://rgform.eu/event.php?id_prop=3435 

Vigaste tariifilehtede parandamiseks annavad tähtaja raskusastme 

kohtunikud. Kohtunikel on õigus hilinenud korrigeerimisi mitte vastu 

võtta. 
Hilisemalt esitatud nimelise registreerimise, tariifilehe ja muusika 

korral lisandub osavõtumaksule iga hilinemise eest üksuse kohta 10€   

 

Tariifilehed ja muusikad palun nimetada järgmiselt:   
KATEGOORIA_KLASS_PEREKONNANIMI_PEREKONNANIMI_
KL UBI  

Näide: W3_L8-13_MUREL_METS_PÕÕSAS_PIRUETT  

Kategooriad: Naiste paar = W2; Meeste paar = M2; Segapaar = Mx2; Naiste kolmik = 
W3 

https://rgform.eu/event.php?id_prop=3435
mailto:kaiakyllik@gmail.com
https://rgform.eu/event.php?id_prop=3435


LISAINFORMATSIOON Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja 
vabatahtlike isikuandmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel  

võistlusprotokollis, spordialaliidu kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites.         

Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud, 

vabatahtlikud samuti loa ka endast tehtud visuaalseid materjale avaldada 

(fotod, videod). 

 

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 süpmtomitega (palavik, 

kuiv köha, hingamisraskused) isikud. Soovitame vältida ürituse 

külastamist riskirühma kuuluvatel isikultel (vanemaealised ja kroonilisi 

haiguseid põdevad inimesed). 

Võistlus korraldatakse hetkel Eesti Vabariigis kehtivaid piiranguid ja 

nõudeid arvestades. Lisainfo www.kriis.ee 

 

 

 

 

 

http://www.kriis.ee/

