
Iluvõimlemise tehnilise komitee (TK) avatud koosoleku protokoll

Koosolek toimus: 12.09.2021 Tallinna Kalevi spordihalli III korruse koosolekuruumis 

Koosolekust võtsid osa: Maria Tõnissaar (TSSK VK Diiva), Kristiina Noor (VK Janika), Olga
Bogdanova -Kööp (Bogdanova VK), Irina Stadnik (SK Nord), Jelena Agafontseva (Tip-Top Klubi),
Natalja Ratšejeva (VK Elegance), Nadezda Zahharenkova ( Narva NPSK/Fouette)

Vabakuulajatena osalesid : Liza Šatova ja Darja Kikkas (VK Olymp), Epp Rohila (VK Noorus), Diana 
Laskova (VK Rütmika), Tiina Tolmoff (TSSK VK Diiva), Ilona Aigro (VK Janika Tallinn), Julia Tjomuškina 
(VK Elegance)

Koosolekust ei osalenud tervislikel põhjustel Larissa Gorbunova (Excite Dance)

1. Vanusegruppide ja vahendite kinnitamine aastaks     2022  

Vastu võetud poolthäälte enamusega:

Miniklass 2015 - vabakava 

Miniklass 2014 - vaba ja rõngas

Lasteklass 2013-2012 - vaba, rõngas, kurikad 

Noorteklass 2011-2010 - rõngas, pall, lint (lindi 

pikkus 5m)

Juuniorid- 2009-2007 - rõngas, pall, kurikad, lint

Meistriklass 2006 ja vanemad - rõngas, pall, kurikad, lint

2. 2021 aasta lõpus toimuvad võistlused  

2021 aasta lõpus toimuvaid võistlusi VÕIB läbi viia uute, 2022 jaanuarist kehtima hakkavate 
võistlusmääruste järgi.

3. Treenerite   ja lapsevanemate käitumise eeskirja     koostamine  

Hetkel puudub EEVL-il toimiv treenerite ja lapsevanemate käitumise eeskiri.

Treenerite ja lapsevanemate käitumise eeskirja koostamisel võetakse aluseks juba EEVL-i poolt 
kinnitatud kohtunike käitumise eeskiri.

Enamuse ettepanekul hakkab selle koostamise eestvedajaks Kristiina Noor.

4. Võimlejate     üleminekud  



Arutati võimalusi, kuidas ära hoida treenerite poolseid võimlejate "meelitusi" konkureerivatesse 
klubidesse:

*Rahaline trahv - hetkeseisuga ei ole meil rahalisi trahve, kuna see pole juriidiliselt võimalik.

 *Kas võimalik keelata võimleja võistlemist Eesti tiitlivõistlustel nt. aasta jooksul - see oleks 
ebaõiglane võimleja suhtes ja ei distsiplineeriks treenerite ebaeetilist käitumist.

 Kui olemas kinnitatud treenerite käitumise eeskiri, kus lahti kirjutatud treenerite eetiline 
käitumine, siis oleks võimalik rakendada sanktsioone (äärmisel juhul treeneri tegutsemise/litsensi 
peatamine?)

TK arutab, täpsustab teemat peale treenerite käitumise eeskirja valmimist.

5. Peakohtunik     võistlustel  

Alates 2022 jaanuarist peaks igal võistlusel olema PEAKOHTUNIK, kelle roll on kohtunikute 
töö/eetika jälgimine, treenerite käitumise jälgimine, hinnete üldine kontroll ja korra - kohtunike, 
treenerite ja lapsevanemate käitumise eeskirja järgimise kontroll võistlustel. Vajadusel suulise 
märkuse tegemine ja võistluse järgse aruande/tagasiside kirjutamine ja edastamine TK-le.

Peakohtuniku rolli täidab üks TK liikmetest.

Kui TK liikmetel pole võimalik peakohtunikuna osaleda, siis vastutab TK peakohtuniku leidmise 
eest. Peakohtuniku tasustab võistluse korraldaja. TK arutab, täpsustab peakohtuniku teemat 
järgmisel koosolekul.


