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Koosoleku teemad: 

1. Sportlaste kvalifitseerimine juuni 2021 toimuvale sportakrobaatika MM-ile. 

2. Toimkonna juhatuse tegevuse prioriteedid eelseisval aastal. 

1. Sportlaste kvalifitseerimine juunis 2021 toimuvale sportakrobaatika MM-ile . 

Arutelu teemal:  

Akrobaatikakool on valmis korraldama võistluse juunioride MM-ile pääseda soovivatele 11-

16 vanuseklassi võimlejatele. Samal ajal on soov see võistlus ühildada kohtunike koolitusega. 

Akrobaatikakool pakub ürituse toimumiseks välja 27. veebruari 2021. Koolituse raames 

saavad kavasid näidata ka noorte ja juuniori 12-18 vanuseklassi võistlejad. 

Koolitus toimub seminari vormis. Kavad salvestatakse ja on järelvaadatavad. Teooriaosa 

koolituse jaoks ette ei valmistata. Toimub arutelu võistluste/esinemiste järgselt nii CJP 

mahaarvamiste, raskusastme, soorituse kui ka artistlikkuse osas. Arutelu alla läheb ajaliste 

piirangute tõttu ainult valik sooritusi. 

Potentsiaalne üritusel osalevate kohtunike hulk on 13-18 inimest. 

Tariifilehtede kontrollimine toimub võistlustele/koolitusele eelnevalt. Tariifilehtede tähtaeg on 

15 veebruar 2021. Tariifilehti kontrollivad õppimise eesmärkidel ka koolitusel osalejad.  

Otsus (poolt hääletanud kõik osalejad):  

Kvalifikatsioonvõistluse/koolituse kuupäev on 27 veebruar 2021 ja korraldajaks jääb 

Akrobaatikakool. 

20. jaanuariks 2021 teevad osalevad korraldajale numbrilise registreerimise ja annavad 

kohtunike arvu.  

Tariifilehtede kontrollimine toimub võistlustele/koolitusele eelnevalt. Tariifilehtede tähtaeg on 

15 veebruar 2021. Tariifilehti kontrollivad õppimise eesmärkidel ka koolitusel osalejad.  



Otsus (poolt hääletanud Anni Veskimäe, Heleri Tinno, Heidi Kann, Merit Illak): 

 

MM võistlusele pääsemine toimub kvalifikatsioonvõistluste tulemuse paremusjärjestuse 

alusel. Paremusjärjestus selgitatakse kõikides kategooriates kahe kava punktide summeerimise 

teel. Kavade hindamine toimub vastavalt FIG CoP-le. 

2. Toimkonna juhatuse tegevuse prioriteedid eelseisval aastal 

Otsus (poolt hääletanud kõik osalejad):  

Seada toimkonna juhatuse tegevusfookusesse tähtsuse järjekorras järgmised teemad koos 

valdkonna eest vastutavate isikutega: 

1. Võistluste korraldamine. (Merit, Kaia, Heidi, Diana) 

2. Kehtestada sportlaste, treenerite ja kohtunike rahvusvahelistele tiitlivõistlustele 

kvalifitseerumise kord (sh täpsustada juhtumid, kui toimub kolmikus partnerivahetus, 

milline on hooaeg ehk punktide lugemise alusperiood). (Heleri) 

3. Sportakrobaatikaga seotud dokumentatsiooni kaasajastamine. (Määruste 

kaasaajastamine vastavalt FIG-i määruste uuendustele ning tõlked. FIG uudiskirjades 

toodud uuenduste edastamine toimkonnale ja klubidele. Sportakrobaatika üldinfo 

uuendamine EEVL kodulehel, sportakrobaatika dokumentide uuendamine EEVL 

kodulehel. Eestis kehtivate juhendite muudatusettepanekute esitamine toimkonnale ja 

otsuse korral ka vormistamine.) (Heleri) 

4. Uute kohtunike koolituste korraldamine ning olemasolevatele täiendõppe pakkumine. 

(Heidi) 

5. Koostöö Tallinna Ülikooliga eesmärgiga suunata Kehakultuuri teaduskonna üliõpilasi 

praktiseerima võimlemisklubide juurde ja seeläbi et leevendada akrobaatika treenerite 

puudust. (Kaia) 

6. Sportakrobaatika terminoloogia väljatöötamine ja edastamine EEVL-ile sõnavara 

laiemaks populariseerimiseks. (Diana) 

7. NDP9-s nimetatud tunnuskirjade ja märkide välja töötamine (välja andmiseks 

sportakrobaatika toimkonna poolt kehtestatud reeglite alusel korraldatud võistlustel). 

(Anni) 

 

 


