
Iluvõimlemise toimkonna kooosoleku protokoll  

Koosolek toimus: 17.12.2020 

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) Uueks toimkonna juhiks valitud enamus häältega – Irina Stadnik 

 

2) Jaotatud toimkonna liikmete rollid : 

a) Toimkonna koosolekute protokollimine – Maria Tõnissaar 

b) Juhendite ülevaatamine – Natalja Ratšejeva 

NB!!! Enne RG formi juhendi lisamist KINDLASTI vaja dokumenti saata üle vaatamiseks ja 

kinnitamiseks Natalja Ratšejevale (vkelegance@gmail.com) ja Tene- Riin Vaarmannile 

(teneriin@eevl.ee).  

c) Eesti siseste RG reeglite est vastutab- Olga Bogdanova 

d) Koolituste planeerimine, läbiviimine – Larissa Gorbunova ja Olga Bogdanova  

e) Rahvusvahelistele võistlustele võimlejate saatmise kriteeriumite välja töötamine ja tabeli 

pidamine – Irina Stadnik 

f) Toimkonna liikme funktsioonid ja kohustused võistluste jälgimisel – Kristiina Noor 

      3)    Arutati iluvõimleja A, B ja C gruppide ülemineku reglementeerimist. 
Pakutud tekitada kindlaid kriteeriume, mille järgi peaksid iluvõimlejad kuuluma ja liikuma kas ühte 

või teise gruppi (nt võimleja võistlustel saadud keskmine hinne. ) Küsimused – kas saab selle hinnet 

vaadata ühe võistluse järgi? Kas omab tähtsust hindavate kohtunike koosseis? Küsimusega 

hakkab tegelema, andmeid süstematiseerima – Larissa Gorbunova.  

 

4) 2021 võistluste kalender  

Hetkel ei ole selge, kas piirangud jätkuvad – hetkel ei saa me sellega tegelda.  

 

5) Lisada juhenditesse järgmine info:  Võimlejat saab tasuta võistlustelt maha võtta kuni 2 nädalat 

enne toimuvat võistlust. Maha  võtmisel periodil  alla 1 nädala või arsti tõendi olemasolul  kulub 

maksmisele 50%. Kui võimleja suunatud karantiini ja selle tõttu ei saa võistlustel osaleda – 

stardimaksu tagastatakse täismahus.  

 

6) Kuidas korraldada võistlusi, mis on planeeritud jaanuarisse?  

Kui kõik võimlejad saavad võimaluse treenida alates 4. jaanuarist, siis proovime korraldada 

võistlusi nii nagu ette näeb olemasolev EEVL võistluskalender. Kui kehtestatakse/jätkatakse 

treeningute piiramisega, siis võimalik korraldada võistlusi ainult JUN ja SEN rühmade jaoks. 

Kaalume ja uurime võimalusi, kuidas saaks korraldada võistlusi on-line.  

 

7) C-grupp ainult ei esine vaid võistleb ning kohtunikud hakkavad neid hindama. C-gruppi reegleid 

korrigeeritakse ja saadetakse klubidele laiali lähiajal.  

 

8) Palume kõiki klubisid mõelda ja panna kirja küsimusi, muresid ja teemasid, mille osas nad tahaksid 

saada vastust toimkonnalt ja edastada neid toimkonnale. Sooviksime teha toimkonna tööd 

võimalikult läbipaistava ja suunatuna võimlemise arengule. Küsimused/mured/teemad edastada 

otse toimkonna juhile Irina Stadnikule (stadnik.nord@gmail.com).   

 

9) Uus toimkonna koosolek toimub 6. jaanuar kl 9.00.  
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