
Iluvõimlemise tehnilise komitee (TK) 13.10.2021 koosoleku protokoll

Koosolek toimus: 13.10.2021 ZOOM keskonnas.

 Koosolekust võtsid osa järgmised TK liikmed: Irina Stadnik (SK Nord), Larissa Gorbunova 

(Excite Dance), Maria Tõnissaar (TSSK VK Diiva), Kristiina Noor (VK Janika), Olga 

Bogdanova -Kööp (Bogdanova VK), Jelena Agafontseva (Tip-Top Klubi), Natalja Ratšejeva 

(VK Elegance), Diana Fedossenko asendas Nadezda Zahharenkova`t ( Narva 

NPSK/Fouette)

Natalja Inno (EEVL-I peasekretär)

Koosoleku teemad:

1. 14.11.2021 toimub Eesti KV iluvõimlemise rühmkavades ja avatud kontrolltreening kõikidele
RGI võimlejatele

Võistlusteks on broneeritud Kalevi spordihall, seni ponud võistlust organiseerivat klubi. TK juht, Irina 
Stadnik tegi Tallinna iluvõimlemise klubidele järelpärimise ja võistlust ning järgnevat avatud 
kontrolltreeningut nõustus korraldama VK Elegance.

Peale Eesti KV-d toimub uute 2022-2024 võistlusmääruste järgi avatud kontrolltreening kõikidele RGI
võimejatele 1-2 kavaga. Kontroltreeningul osaleda soovijatele avatud registreerimine ja kavade 
muusikate allalaadimine rgformis ksis - Scripting, Registration & Scoring System (rgform.eu)  .
Kontroltreening on kõikidele huvilistele heaks uute 2022-2024 võistlusmääruste harjutamise ja 
testimise võimaluseks.

2. 2022 aasta jaanuarist kehtima hakkavad võistlusmäärused

*A GRUPP

Tõstatatud küsimused:

-Kas miniklassi võimleatel lubada võistlustel sooritada kombineeritud elementi?

OTSUSTATI: Miniklassil vara kombineeritud elementi võistlustel sooritada.

-Milline R lubada, kas kolme üle vertikaaltelje sooritatava pöörlemisega R, maksumusega  
0.5?

Enamus TK liikmeid pooldab miniklassis sellist R, kuna võimlejad õpiksid,harjuksid nii juba 
aegsasti kolme järlestiku akrobaatilise eemendiga R sooritama.

https://www.rgform.eu/event.php?id_prop=3114


-Kas iluusiotega R maksimaalse maksumusega 0.6 lubada?

Miniklassi vabakava R küsimuses toimus TK liikmete hääletus. 

Hääletuse variandid:

1. Maksimum R maksumus 0,5. 
Võib valida kas R2+z=0,3, R3+z=0,4, R3+S=0,5 (vertikaalseid pöörlemisi ei tohi seerias 
sooritada).

2. Maksimum riski maksumus 0,6. Võib valida kas R2+z=0,3, R3+z=0,4, R3+S=0,5, 
R3+S+DB=0,6 (3 iluusioga, v.a 3 pöördega hüpet).

Enamus TK liikmeid pooldab 1. varianti.

Otsus: miniklassi vabakavas maksimum riski maksumus on 0,5. 
Võib valida kas R2+z=0,3, R3+z=0,4, R3+S=0,5 (vertikaalseid pöörlemisi ei tohi seerias 
sooritada). 

*B GRUPP 

Tõstatatud küsimused:

-Kava raskuse DB/DA piirhinne jätta või kaotada? 

OTSUSTATI: TK enamus pooldab piirhinde jäämist.

-Kui suur peaks olema kava raskuse  piirhinne uute reeglite järgi? 

OTSUS: TK määrab piirhinde peale 14.11.2021 kontrolltreeningut.

-Kas oleks vajalik luua süsteem võimlejate liikumiseks A,B,C gruppide vahel? (N: Kui B grupi 
võimleja on kolmel olulisemal võistlusel jõudnud pjedestaalile, kas siis kohustus üle minna A
gruppi? Siit edasi järgmine küsimus, millised oleks need kolm olulisemat võistlust, mille 
hindeid üle minekul arvesse võtame? Millised kohtunikud peaksid nendel kolmel võistlusel 
hindama, kas samuti rahvusvahelise FIG brevet kategooriaga ,nagu A gruppide võistlustel 
või lubatud ka madalma kategooriaga...jne)

OTSUS: Küsimuse arutelu jätkub peale 14.11.2021 toimuvat uute reegite 
kontrolltreeningut.

*C GRUPP

 OTSUSTATI: C- grupi võimlejad saavad võistlustel oma soorituse eest kohtunikelt hinded, 
nii nagu A ja B grupp.

*N.Kuzmina on andnud nõusoleku 2021 novembris Eestis koolitus läbi viia. Koolitus 
plaanitud kahele päevale, 1. päev RGI reeglid ja 2.päev RGG reeglid. EEVL-l plaan kaasata ka 
naaberriikide osalejaid. Koolituse toimumise täpne kuupäev selgumisel.



3.Võistlustrikood  

OTSUSTATI: 2022 aasta septembrini lubatud Eesti sisestel võistlustel v.a MISS VALENTINE GRAND 
PRIX võistelda trikoodega, mis vastavad 2021 aasta lõpuni kehtivatele võistlsusmäärustele.

4. 2022 aasta võistluskalender

*N.Inno saadab klubidele võistlused ja kuupäevad, mille korraldamiseks kõikidel klubidel võimalus 
soovi avaldada.

*24.-27.02.2022 toimuva Miss Valentine Grand Prix Eesti osalejate valimisel toimus TK liikmete 
hääletus.
Hääletusel kolm varianti:
1. variant - edetabel 2021 aasta (1 hääl)
2. variant - edetabel 2021 + Lootuste KV I etapp 2022  (5 häält)
3. variant - Lootuste KV I etapp 2022 + Tallinna MV (2 häält)

OTSUSTATI:  24.-27.02.2022 toimuva Miss Valentine Grand Prix Eesti osalejad valitakse 
2021.aasta edetabeli ja Lootuste KV I etapi tulemuste põhjal.


