
Iluvõimlemise toimkonna kooosoleku protokoll  

Koosolek toimus: 24.03.2021 ja 29.03.2021 

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) Juuniori koondise kinnitamine – vastavalt eelnevalt sõlmitud kokkuleppele valitakse 

koondis Eesti karika ja Eesti MV tulemuste järgi. Kõige rohkem punkte on saanud 

Elegance/VK Janika Tallinn/ VK Excite Dance rühm Escada. Ühehäälse otsusega on 

toimkonna poolt Eesti koondiseks kinnitatud rühm Escada.  

2) Teine juunioride võistkond (VK Excite Dance rühm) ka lubada valmistuda rühmana 

juhuks, kui viiruse tõttu esimene võistkond langeb välja. Rühmas kirja pandud 

tüdrukute nimed ei lähe individuaalvõimlejate kandidaatide nimekirja- sellega peab 

korrigeerima individuaalkavade kandidaatide nimekirja. 

3) Uue koondise kandidaatide nimekirja moodustamine – 2005, 2006, 2007 ja 2008 

sünniaasta 5 parimat võimlejat eelmise aasta tabeli järgi. Irina Stadnik vaatab tabeli 

üle ja saadab nimed üle vaatamiseks ja kinnitamiseks. Kui keegi võimlejatest on 

treenimise lõpetanud või ei ole treeneri arvates heas vormis on võimalik võimlejat 

asendada, kuid selleks peab saatma toimkonnale seletustega kirjaliku avalduse. 

Uuendatud nimekirja kinnitab lõpuks EEVL ja Kultuuriministeerium.  

4) Lisada nimekirja 2009 ja 2010 võimlejaid (5 tk pingerea järgi ) – tüdrukute eesmärgid 

– Eesti karikal, Eesti MV ja rahvusvahelistel turniiridel osalemine, juunioride 

koondisesse kandideerimine aastal 2022. 

2010 sünniaasta – Jakovleva, Davõdova, Obolonina, Nemerovskaja, Hoop 

2009 sünniaasta – Kukk, Safronova, Reinthal, Indus, Pertens 

5) Eesti MV rühmkavades 2020 (laste-, noorte- ja meistriklass) – esialgu planeeriks 

maikuu lõpus - juunikuu lõpus? Vastavalt piirangute leevendamisele, saal oleks vaba 

Narvas.   

6) Eesti KV individuaalkavades augustikuus (Viljandi?) 

7) 10-12 september on Kalevi spordihall vaba – võimalusel saaks korraldada Eesti MV 

individuaalkavades 2021 (meistrid, juuniorid, noored) 

8) Eesti KV rühmakavades 2021 – 30-31. oktoober.  

9) Eesti MV rühmkavades 2021 – 6-7. november Tallinn, Kalevi spordihall. 

10) Kontrolltreeningud Eesti koondisele – nii rühmadele kui ka meistriklassi 

individuaalvõimlejatele, osa saavad võtta kõik nimekirjas olevad võimlejad.  

1. 11. aprill I kontrolltreening  

2. 25. aprill II kontrolltreening  

3. 9. mai III kontrolltreening 

Kolme treeningu järel tehakse punktitabel, mille järgselt saab otsustada, kes esindab 

Eestit Euroopa MV-l meistriklassis.  

Kontrolltreeningud toimuvad koos kohtunikutega. Kui kohtunikul, võimlejaid ei ole 

võimalust füüsiliselt osaleda võib osaleda/ hinnata videoteel Zoomi vahendusel. 

Individuaalvõimlejate Euroopa MV koondislaste nimede kinnitamine toimub peale 

kontrolltreeninguid. 



11) Universiaadile kandidaatide valimiseks peaks tegema uue kontrolltreeningu  
juulikuus. Kuupäevad selgitamisel.  
12) Plaan – teha online treeningute ülekandeid nendest, kes hetkel saavad saalis trenne 
teha. Alustab Larissa Gorbunova, kes teeb esimese ülekande 1 aprill kl 15.00-16.00 – 
ballett, üldosa. 

 


