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KOHT 

KORRALDAJAD 
TOETAJA

Vinni Spordikompleks 
Tel: 53403581 
Sõpruse 16 Vinni Lääne – Virumaa 
SK Forte ja Tatiana Ilvese VK 
Vinni Spordikompleks AS

PROGRAMM JA 
VANUSEKLASSID

Individuaalvõistlus iluvõimlemise  B/C grupile. 
Miniklass     2010 – 2009 – vaba 
                      2008 B grupp – vaba 
                      2008 C grupp – vaba                       
Lasteklass    2006 – 2007 B grupp vaba ja 1 vabalt valitud kava H/
R 
                     2007 C grupp vaba 
                     2006 C grupp vaba 
Noorteklass 2004 – 2005 B grupp 2 vabalt valitud vahendit       R/
P/K/H 
                     2004 – 2005 C grupp 2 vabalt valitud vahendit R/P/K/
H 

Juuniorid     2001 – 2003 B ja C grupp 2 vabalt valitud vahendit R/
P/K/H 

PAREMUSJÄRJESTUSE 
SELGITAMINE JA 
AUTASUSTAMINE 

Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kõikides 
vanuseklassides sünniaastate kaupa. 
I – III koha võitjaid autasustatakse ja medaliga ning meenega,         
4. – 6. koha saavutanuid medali, diplomi ja meenega. Kõikidele 
osalejatele osavõtjamedal ja diplom ning meene. 
Mitmevõistluses autasustatakse  I – III koha võitjaid karikatega.

OSAVÕTUMAKS JA 
MAJANDAMINE

Stardimaksu suurus on 20 €. Osavõtumaksud palume tasuda 
korraldava klubi poolt saadetud arve alusel klubi pangakontole 
vähemalt 5 päeva enne võistluste algust või sularahas kohapeal. 
Vastavalt EEVL tegutsemist-korrale võimleja mitteosalemisel 
osavõtumaksu ei tagastata olenemata põhjusest. 
Osavõtumaksu palume tasuda ülekandega MTÜ Spordiklubi Forte 
arvele SEB pangas. a/a nr: EE881010102023394005 
Osavõtumaks võimalik tasuda kohapeal sularahas 



KOHTUNIKUD Iga klubi peab kindlustama üks iluvõimlemise kohtunikku. 
Kohtuniketöös saavad osaleda treenerid, kes omavad 
kohtunikukategooriat Kohtunike nimed palume kirjutada 
ülesandmislehele 

REGISTREERIMINE Registreerimised esitada kirjalikult aadressil: ilvestanja@rambler.ru 
EELREGISTREERIMINE: alates 20.02.2016 
LÕPP  REGISTREERIMINE: 10.03.2016

AJAKAVA Orienteeruv  ajakava selgub 1nädala enne võistluste algust ning see 
avaldatakse kodulehel www.ilvesevk,com  

LISAINFORMATSIOON Kohtunike kaardid peavad olema nii grupile B kui ka grupile 
C.Kohtunikelehed (arvutis täidetud) palume saata Tartu Eedeni 
Smart postiga (53519090) hiljemalt   20.03.2016  
Hiljem toodud kirjelduste eest tuleb tasuda iga kava eest 3 € ning 
samal päeval toodud kirjelduste eest tuleb tasuda iga kava eest 5 € 
 Küsimuste korral palume pöörduda  ilvestanja@rambler.ru tel.
53519090 Tatiana Ilves 

TOITLUSTAMINE 
ÜLDINFORMATSIOON

Toitlustamine Vinni spordihoone kohvikus. Lõunasöögi hind 3.00 
eurot inimene. Vajalik ettetellimine.    
Kõigile osalejatele ja nende saatjatele Vinni spordikompleksi ujula 
ning saunade kasutamine soodushinnaga 2.00 eurot.

mailto:ilvestanja@rambler.ru
http://www.ilvesevk,com

