
TALVEAKRO 2015 
SPORTAKROBAATIKA VÕISTLUSTE 

JUHEND 
 
AEG JA KOHT 14.-15. veebruar 2015.a.  Akrobaatikakool (Tallinn, Kopli 25) 
KORRALDAJA Akrobaatikakool www.omatsirkus.ee; 

Heidi Kann, heidi@omatsirkus.ee, +372 51 52 159 
PROGRAMM JA 
VANUSEKLASSID 

Võistlused toimuvad vastavalt FIG võistlusmäärustele ja Eestis 
kehtivatele sportakrobaatika töörühma poolt kinnitatud nõuetele: 
Individuaalvõistlus: 
Miniklassis          2007-2008               A grupis      kombineeritud kavaga 
                                                                      B grupis       kombineeritud kavaga 
Lasteklassis        2003-2007               A grupis       kombineeritud kavaga  
                                                                      B grupis       kombineeritud kavaga 
                                                                      C grupis       kombineeritud kavaga 
Noorteklassis     2001-2003               A grupis       kombineeritud kavaga 
                                                                      B grupis       kombineeritud kavaga 
                                                                      C grupis       kombineeritud kavaga 
Juunioriklassis  1999-2001               A grupis       kombineeritud kavaga 
                                                                      B grupis       kombineeritud kavaga 
Seenioriklassis  2000 – vanemad     A grupis      kombineeritud kavaga 
 
Sportlasel on lubatud võistelda ainult ühes kategoorias ja ühes 
vanusklassis. 
Võistluskavad: www.omatsirkus.ee - Akrobaatikakool/võistlused. 

PAREMUSJÄRJESTUSE 
SELGITAMINE JA 
AUTASUSTAMINE 

Paremusjärjestus selgitatakse kõikide vanuseklasside 
individuaalvõistluses ühe kava sooritamise eest saadud punktide 
alusel. Vähemalt 5 võistleja osalemise korral autasustatakse kõikides A 
gruppides 1., 2. ja 3. koha saavutanuid medali ja diplomiga ning B ja C 
gruppides 1., 2. ja 3. koha saavutanuid diplomiga. Nelja või vähema 
võistleja osalemise korral autasustatakse 1., 2. ja 3. koha saavutanuid 
diplomitega.  

OSAVÕTUMAKS JA  
MAJANDAMINE 

Stardimaksu suurus on:  
5 € - miniklassi võistlejate kohta 
7 € - lasteklassi võistlejate kohta 
10 € – noorte-, juunior-, seeniorklassi võistlejate kohta 
Osavõtumaksud  palume tasuda esitatud arve alusel. Arve esitatakse 
kohe peale nimelist ülesandmist (31.01). Vastavalt EEVL 
tegutsemiskorra punktile 5.4. võistlejate mitteosalemisel olenemata 
põhjusest osavõtumaksu ei tagastata. 

KOHTUNIKUD Nimeline ülesandmine 31.01.14 
Iga klubi peab kindlustama vähemalt 1 (maksimum 5) täisealise 
kohtuniku iga viie paari-, rühma- või üksikvõistleja kohta. 
Registreeritud kohtunikud viibivad kohal võistluste lõpuni.  
Kohtuniku puudumisel makstakse kohtunikutasu iga kohtuniku kohta 
35 €. 
Sõltumatu peakohtunik on Heleri Tinno. 

REGISTREERIMINE Eelülesandmine (arvuline) 24.01.15 
Nimeline ülesandmine 31.01.15 
Lõplik  ülesandmine 12.02.15 

Ülesandmised esitada kirjalikult aadressil johanna@omatsirkus.ee  
Hilinenud ülesandmise korral lisandub osavõtumaksule iga võistleja 
kohta 5 €.  

http://www.omatsirkus.ee/
mailto:heidi@omatsirkus.ee
http://www.omatsirkus.ee/


Eritaotlused esitada avaldusena korraldajale koos ülesandmistega. 
AKREDITEERIMINE Akrediteerimine toimub võistluspaigas 3 tundi enne võistluste algust 

ühe tunni jooksul, kus saab vajadusel teha muudatusi ülesandmistes. 
AJAKAVA Orienteeruv ajakava selgub 7 päeva enne võistluste algust ning see 

saadetakse kõikidele registreerunutele meiliaadressile.   
LISAINFORMATSIOON Võistlejate tariifilehed palume esitada hiljemalt  07.02.15. Hilinenud 

tariifilehe eest mahaarvamine 0,3. 
Võistlusega seotud lisainformatsioon www.omatsirkus.ee 

 

http://www.omatsirkus.ee/

