
Harrastusvõimlemise toimkonna koosolek 

28.05.2020 

Protokoll 

 

Toimumise aeg ja koht:  

28.05.2020 

13.30-14.30 

Veebikeskkond Zoom 

 

Osalejad: Tene-Riin Vaarmann, Kersti Kull (külalisena), Kadi Saks, Lembe Laas, Pille Juus, Heigo Klaos, 

Kai Randrüüt, Ebe Kalja, Kadri Jukk. 

Eesmärk: Gymnafest 2020 toimumise võimaluste ja võimalike ohukohtade arutelu tulenevalt 

eriolukorra ja Covid-19 pandeemia mõjudest. Jõuda otsuseni Gymnafest 2020 toimumise ja 

tingimuste osas.  

Koosolekul kõlanud mõtted: 

• Võimalusi eesootava ürituse toimumise osas on kokku 4. 

1. Üritus toimub planeeritud ajal ja tingimustel 

Arutati mõtet korraldada üritus planeeritud ajal (14.-15.november eelvoorud ja 21.november 

lõppkontsert). Jõuti otsusele, et see ei ole mõistlik—klubides hetkel teadmatus treeninguid 

jätkavate laste osas; paljud edasilükatud üritused ja võistlused toimuvad sügisperioodil, mis 

teeb võistluskalendri väga tihedaks; osalejad vajaksid üritusel osalemise ettevalmistuseks 

rohkem aega. 

2. Üritus jääb 2020 aastal ära 

Arutati mõtet käesoleval aastal üritus ära jätta. Leiti, et see ei oleks mõistlik ja ürituse 

järjepidevuse hoidmine kannataks.  

3. Üritus toimub muudetud kujul 

Arutati võimalust korraldada üritus ühepäevasena ja teha eelvoorud virtuaalsed ehk 

videomaterjaliga. Leiti, et ühepäevane üritus oleks teostatav ja praeguses olukorras mõistlik 

lahendus. Mõte eelvoorude tegemisest videomaterjaliga toetust ei leidnud. 

4. Üritus toimub edasilükkamisega uuel ajal 

Arutati mõtet lükata ürituse toimumine 2021 aasta jaanuarikuusse. Mõtte toetuseks toodi 

välja pikema ettevalmistuaja tekkimine kavade koostamiseks ja harjutamiseks; võimalus 

tegeleda sügisel rahulikumalt rühmade komplekteerimise ja uute plaanide tegemisega; 

positiivne fakt, et üritus siiski toimub ja motiveerib harrastusrühmi osalema ja ettevalmistusi 

tegema ning traditsiooni jätkama. 

• Muudatusena arutati: 

1. Ürituse programmi nö virtuaalse võistluskategooria loomine akrobaatikarühmadele. 

Eesmärk võimaldada osalemine ka nende alade esindajatele, kelle jaoks puudub Gymnafesti 

raames võistlussaalis vajalik atribuutika (batuudid, parkuurirada, akropõrand jms.) 

 

Otsustati: 

• Gymnafest 2020 toimub jaanuaris 2021 



• Üritus toimub ilma eelvoorudeta ühepäevase festivalina  

• Ürituse programmi lisandub virtuaalkategooria akrobaatikarühmadele, kes soovivad 

etteastetes kasutada batuute, parkuurirada, akropõrandat jms.  

• Tene-Riin Vaarmann uurib võimalikke saalibroneeringuid jaanuarisse 2021 

• Kadri Jukk tegeleb juhendi muutmise ja korrigeerimisega 

• Gymnafest 2020 juhend saadetakse välja juunis 2020 

 

 

Protokolli koostas 

Kadri Jukk 

28.05.2020 


