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 SHD OPEN ACRO 2020 JUHEND
AEG JA KOHT

KORRALDAJA

PROGRAMM JA Võistlused toimuvad vastavalt Eestis kehtivatele sportakrobaatika töörühma
VANUSKLASSID poolt kinnitatud nõuetele alljärgnevalt:

Paarid (naiste, meeste, sega) ja rühmad (naiste kolmik)

PAREMUSJÄRJESTUSE Võitjad 1-3. kohani selgitatakse võistluskavade sooritamise eest saadud punktide
SELGITAMINE JA alusel igas vanusklassis eraldi. Esikolmikut autasustatakse diplomi, 
AUTASUSTAMINE medali ning karikaga. Kui vanusklassis on üle 10 võistleja, autasustatakse lisaks

4-6. koha omanikke diplomi ja medaliga.
OSAVÕTUMAKS JA
ARVELDAMINE Osavõtumaksud palume tasuda vähemalt 5 päeva enne võistluste

algust SHD Spordiklubi poolt saadetud arve alusel. Peale arve tasumist osavõtu
tasu ei tagastata! Kui võistleja on haiguse tõttu sunnitud võistlemisest loobuma, 
siis on osamaksu tagastamine võimalik vaid arstitõendi alusel.

KOHTUNIKUD
Iga klubi peab kindlustama vähemalt ühe 1. või 2. kategooria rahvusliku või 
rahvusvahelise kategooria kohtuniku iga viie paari või rühma kohta.
Registreeritud kohtunikud viibivad kohal võistluste lõpuni. 
Kohtuniku puudumisel makstakse kohtunikutasu iga kohtuniku kohta 95.- eurot.

REGISTREERIMINE

Arvulise ja nimelise ülesandmise lehed saadame osalejatele meilidele

Tariifilehed ja muusikad palume nimetada järgmiselt:
KATEGOORIA_KLASS_PEREKONNANIMI_PEREKONNANIMI_KLUBI
Näidis: MxP_Noorteklass_9-16_Kask_Tamm_SHD 

AJAKAVA Ajakava selgub nädal enne võistluste algust ning saadetakse kõikidele 
osalejatele meiliaadressidele.

LISAINFORMATSIOON Võistlusplats on 10x12m akrovaip
Võistlustele registreeritud sportlaste, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike 
isikuandmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel võistlusprotokollis, 
spordialaliidu  kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites. Võistlusele registreerides
annavad võistlejad, treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud samuti loa ka endast
tehtud fotosid ja videosid avaldada. Juhul, kui isik(ud) ei ole nõus oma andmete
kuvamisega, tuleb sellest teavitada korraldajat ja alaliitu kirjalikult hiljemalt 
võistluste alguseks. Võistlusel on lubatud kõigil fotode ja videote tegemine.

26.04.2020.a.   Paikuse Spordikeskus, Paide mnt 19, Pärnumaa

SHD Spordiklubi  https://www.happydancers.ee
Kontakt: Sigrid Absalon  info@happydancers.ee , Tel: 5565 6541

Miniklass (7-8) = (Level 1) /sünd.2012-2013/kombineeritud kava 
Miniklass (7-10) = (Level 2) /sünd.2010-2013/kombineeritud kava
Lasteklass (8-13) = (Level 3) / sünd. 2007-2012/ kombineeritud kava
Lasteklass (8-15) = (Level 4)/ sünd. 2005-2012/ kombineeritud kava
Noorteklass (9-16) = (YOUTH) / sünd. 2004-2011 / kombineeritud kava

Sportlasel on lubatud võistelda nii paaris- kui rühmakavas ühes vanusklassis

Võistluskavad: http://www.omatsirkus.ee

Stardimaksu suurus on 20.- eurot ühe võistleja kohta. 

Nimeline ülesandmine      10.04.2020   info@happydancers.ee

Eelülesandmine (arvuline)                     01.04.2020
Nimeline ülesandmine ja tariifilehed      10.04.2020
Muusikad                                               20.04.2020

Ülesandmised teha meili teel: info@happydancers.ee
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