
 

 

 
 

 

 

 

AEG 06.-07. veebruar 2016.a. 

 

KOHT Tallinna Lilleküla Gümnaasium 

Kuldnoka 24 

Tallinn 

 

KORRALDAJA Irina Kikkase VK 
Irina Kikkas-Nõomaa tel +3725272790 
irinakikkasevk@hotmail.com 
 

PROGRAMM JA 

VANUSEKLASSID 

Võistlused toimuvad vastavalt FIG, UEG ja 2016 a. Eestis kehtestatud 
võistlusmäärustele. 
 

Individuaalvõistlus iluvõimlemise A grupile. 
 

Mini klass         2008       vabakava, vahend 

Laste klass       2007       vabakava, vahend 

Laste klass       2006       vabakava, vahend 

Noorte klass     2005       2 vahendit 

Noorte klass     2004       2 vahendit 

Juuniorid          2003       2 vahendit 

Juuniorid          2002       2 vahendit 

Juuniorid          2001       2 vahendit 
 

Individuaalvõistlus iluvõimlemise B grupile. 
 

Mini klass        2008       vabakava 

Laste klass      2007       vabakava, vahend 

Laste klass   2006       vabakava, vahend 

Noorte klass   2005       2 vahendit 

Noorte klass  2004       2 vahendit 

Juuniorid  2003       2 vahendit 

Juuniorid         2002       2 vahendit 

Juuniorid         2001       2 vahendit 
 

*Individuaalvõistlus iluvõimlemise C grupile. 
 

**Mini klass      2009 ja nooremad    vabakava või vahend 

Mini klass         2008                        vabakava või vahend 

Laste klass    2007                        vabakava või vahend 

Laste klass    2006                        vabakava või vahend 

Noorte klass    2005                        vabakava või vahend 

Noorte klass   2004                        vabakava või vahend 

Juuniorid   2003                        vabakava või vahend 

Juuniorid          2002                        vabakava või vahend 

Juuniorid          2001                        vabakava või vahend 
 
*C grupis kavaraskuste lehed ei ole nõutud. 
**2009 ja nooremad võimlejad esinevad väljaspoolt võistlust. Nendele antakse 
eriauhinnad. 
 

PAREMUSJÄRJESTUSE 

SELGITAMINE  

JA AUTASUSTAMINE 

Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse mitmevõistluses kõikides 
vanusklassides ja –gruppides. 
Iga vanusklassi I – III kohale tulnud võimlejaid autasustatakse karika, diplomi ja 
meenega, 4-6. kohale tulnud võimlejaid autasustatakse medali, diplomi ja 
meenega. Kõik võimlejad autasustakse diplomi ja meenega. 

KULDNE KARIKAS 2016 
Iluvõimlemises 

VÕISTLUSTE JUHEND 



 

 

A grupis üksikaladel 1-3  kohale tulnud võimlejaid autasustakse medali ja 
diplomiga. 
 

OSAVÕTUMAKS JA  

MAJANDAMINE 

Stardimaksu suurus on 30 € 

Osavõtumaks tasuda Irina Kikkase VK poolt saadetud arve alusel 
arvelduskontole nr. EE372200221047162531, SWEDBANK   pangas vähemalt  
4 päeva enne võistluste algust.  

Kõik lähetusega seotud kulud kannavad lähetatavad organisatsioonid. 

Võimleja mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata. 

 

KOHTUNIKUD 

 

Nimeline ülesandmine 15.01.16 

Iga klubi peab kindlustama 1-2 kohtuniku. 
Registreeritud kohtunikud peavad kohal olema 
võistluste lõpuni. 

 

 

REGISTREERIMINE Eelülesandmine 08.01.16 

Lõplik  ülesandmine 15.01.16 

Võistlejate arvu piirang on 300 osalejat. Selle arvu ületamisel võistluste 
korraldaja jätab endale õiguse panna registreerimist kinni. 

 

AKREDITEERIMINE  
Muudatusi ülesandmises võib teha kuni 1 tund enne võistluste algust.  
 

AJAKAVA 01.veebruar 2016 www.ikvk.eu leheküljel 

 

LISAINFORMATSIOON  Kavade kirjeldused ( 4 koopiat ) palume edastada kokkuleppeliselt  võistluste 

korraldajale hiljemalt 3.veebruariks.  

Võistluste korraldaja jätab endale õiguse teha võistluste korralduses muudatusi. 
 


