
Iluvõimlemise toimkonna koosoleku protokoll  

Koosolek toimus: 09.02.2021 

Koosolekust võtsid osa: Tene-Riin Vaarmann, Larissa Gorbunova (Excite Dance), Maria 

Tõnissaar (VK Diiva), Kristiina Noor (VK Janika), Olga Bogdanova (Bogdanova VK), Irina 

Stadnik (SK Nord), Jelena Agafontseva (Tip-Top Klub), Natalja Ratšejeva (VK Elegance), 

Nadezda Zahharenkova ( Narva NPSK/Fouette) 

 

1. Iluvõimlemise rühmkava koondise kandidaatide konkurss ( Natalja Inno) 

 

Konkursi eesmärkideks on rühmkava võimlejate järelkasvu jätkusuutlik kasvatamine, 

võimalus kokku harjutada võistleva koosseisuga (alates juulist) ning potentsiaalsete 

kandidaatide kaasamine Eesti rühmkava koondise põhikoosseisu. 

 

Tingimused: 

- Valmisolek panustada perioodil 2022-2024 

- Vanus 2006 ja vanemad 

- Eesti kodakondsus 

- Edukas osalemine EMV individuaal-või rühmkava arvestuses ( viimased 2 aastat) 

- Rahvusvaheliste võistluste kogemus 

- Meistriklassi tasemele vastav vahenditöö ja keharaskuste sooritamine ning hea 

kehaline vorm  

- Valmidus igapäevaselt osaleda treeningutel Tallinnas 

- Koondise kandidaat on võimeline töötama edule ja tulemusele orienteeritud tiimis, kus 

kõik koondise liikmed saavad võimaluse realiseerida oma maksimaalsed 

professionaalsed võimed 

Proovitreeningud(-laagrid): 
- 22.-26. veebruar 2021, Tallinn, Kalevi spordihall, juhendab Irina Stadnik 
- 19.-23. aprill 2021, Tallinn, Kalevi spordihall, juhendab Irina Stadnik 
-15.-18. juuni 2021, Tallinn, Kalevi spordihall, juhendab Natalja Bestšastnaja ja Irina 
Stadnik 
 
Info: 

Soovijatel palun saata oma kirjalik soov koos treeneri nõusolekuga iluvõimlemise
 toimkonna juhile Irina Stadnikule – stadnik.nord@gmail.com   

Küsimuste korral ning lisainformatsiooni saamiseks palun pöörduda Natalja Inno poole – 
natalja.inno@gmail.com, tel 55566404 

 

      2.  Välisvõistlustele minejate kinnitamine tabeli alusel.  

      3.  Eesti KV ja Eesti MV rühmkavades korraldamine.  

Hetkel mini-, laste- ja noorteklassi võimlejad saavad osaleda trennis tingimustel 10+1, kuid 

ei ole lubatud harjutada koos rühmkava. Tene-Riin hetkel püüab saada Terviseametilt ja 

Kultuurministeeriumilt luba nendel vanustel teha ka rühmkavade treeninguid. Kui vastav 
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luba on olemas – toimuvad mini-, laste- ja noorteklassi võimlejatele nii Eesti KV kui ka 

Eesti MV võistlused. 

Arvestades võistluste korraldamise piiranguid, on otsustatud: 

a. Kui piirangud ei muutu leebemaks, kuid luba teha trenni mini-, laste- ja noorteklassi 
võimlejatele on olemas – Eesti KV võistlus toimub nende vanuste jaoks Zoom keskkonnas 
( kõik soovijad ühendavad ennast Zoomi kaudu ja ka samal hetkel toimub hindamine). 
Orienteeruv  kuupäev 28.02.2021 

b. Kui piirangud leevenevad ja olemas luba nii treenida kui ka võistelda mini-, laste- ja 
noorteklassi rühmkavadel –võistlus toimub Narvas 27.02.2021 

c. Juunioride ja meistriklassi rühmadele toimub Eesti KV Narvas 27.02.2021 
 
Eesti MV on hetke seisuga jätkuvalt planeeritud Tartus 6.03.2021, toimub ka 

miniklassidele Tublide turniir. Juhendid on koostamisel. 

4. Hetkel planeeritud juuniorite ja meistriklassi rühmkavade kontrolltreening 13. või   
14.02.2021 ( täpne aeg selgumisel) 

 

 


