
Saare maakonna tegutsevate võimlemis- ja liikumisrühmade festivali “Hea rüht 

kõigile” ja õpilaste omaloominguliste kavade konkursi                                                          

2014.a.juhend. 

 
Toimumise aeg ja koht:    Pane tähele muudatused!!!!                                                                                                                             
Reedel,11.04.13  kell 16.00 Õpilaste omaloominguliste kavade konkurssKuressaare Vanalinna Kooli 
võimla 

 
Laupäeval,12.04.kell 12.00 „Hea rüht kõigile” festival  treenerite juhendatud rühmadele. 
Toimumisaega muudetakse,juhul,kui samale kuupäevale  edaspidiselt määratakse mõni suurem 
vabariiklik või maakondlik üritus. 
 

Korraldajad : Saaremaa võimlemisklubi Gymnastica ja Kuressaare Vanalinna kool. 

 
Õpilaste omaloominguliste võimlemis- ja tantsukavade konkurss  
11.04.kell 16.00 Vanalinna kooli võimlas  Pikk 31 
 
Konkursil saavad osaleda mistahes koolide või kooliväiste asutuste õpilaste poolt moodustatud rühmad 
omaloodud võimlemis- või tantsukavaga. 
Konkursil saab esitada ka III kooliastmes nõutud loovtöö projektina loodud võimlemis-või 
tantsukavad.Nende kohta teeb kirjaliku  hinnangu festivali žürii. Loovtöö esitlus tuleb ära märkida 

reg.lehel.                                                                                                                                              
Omaloominguliste kavade rühma suurus  4 liiget.Lubatakse ka esitada väiksema koosseisuga 
rühmadel,kuid  neil on eriarvestus.Kava pikkus 1.30-1.40 
 
Konkursil esitatud kavad autasustatakse põhikooli osas ja gümnaasiumiosas eraldi kavade kategooriate 

kaupa.Välja antakse GP  igas   kavade kategoorias.Lisaks antakse välja, olenevalt kavade arvust-
laureaaditiitel ja tunnustusauhind,innustusauhind.Olenevalt kavade arvust võib žürii  muuta 
autasustamise korda. 
 
Kavad esitatakse kolmes  eri kategoorias: 

 
Vahendiga võimlemiskava-kasutatud on klassikalisi võimlemisvahendeid:hüpits,pall,lint,rõngas või 
ebatraditsioonilisi vahendeid(vihmavari,rannapall vms).Vahend peab olema kava esitusvahendina 
kasutusel,arvestades vahendile iseloomulikku tehnikat. 
Vahendita võimlemiskava e.vabakava-kava sisaldab  vabakavale iseloomulikke 

kehakoolielemente,tantsulist liikumist 
Tantsukava: võib kasutada erinevaid  tantsustiile,ei pea sisaldama võimlemisele omaseid elemente. 
Kavad peavad olema õpilaste omalooming. 
 
Konkursile registreerida kirjalikult   e-postile tiiu.haavik@gymnastica.ee   7.aprilliks.Teatada kooli või 

muu asutuse nimi,kava nimetus,kava kategooria ja õpilaste arv ja kooliaste. Nimeline registreerimisleht 
esitada tund enne  konkursi algust korraldajatele.Osavõtumaksu konkursil ei ole. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Hea rüht kõigile” festival. Treenerite ja juhendajate käe all 

tegutsevad rühmad:12.04 kell 12.00 Vanalinna kooli võimlas. 

Juhend 

 

Kavad esitatakse kahes suuremas žanris- VÕIMLEMINE  ja TANTS.                   

Rühm saab soovi korral esitada mõlemas kategoorias 1-2 kava. Kava pikkus max   3min.  

Rühmade kategooriad: 

  

Väikesed võimlemis- ja tantsurühmad-minimaalne rühma suurus 5 võimlejat-tantsijat  

Suured  rühmad-koondrühmad vähemalt 12 võimlejat-tantsijat.                                                              

!Ühel võimlejal-tantsijal  võimalus osaleda mõlemas rühmakategoorias. 

 

Autasustamine:Rühmade esinemist jälgib žürii,kes otsustab auhinnasaajad vanusegrupiti ja kavade  

kategooriate lõikes.Autasustatakse kõiki vanusegruppe.Antakse välja ka eripreemiad. 

Osavõtuks registreerida hiljemalt 07.04. kirjalikult e-postile tiiuhaavik@hot.ee või 

tiiu.haavik@gymnastica.ee  .Registreerimisel esitada rühma nimekiri,osalejate vanus  ja kavade 

nimetused kategooriate kaupa,milles kavatseb rühm esineda: 

1.Võimlemiskava- väike rühm 

2.Võimlemiskava-koondrühm 

3.Tantsukava-väike rühm 

4.Tantsukava-koondrühm 

 

Sel aastal on ka osavõtumaks 1,0 euro- osaleja kohta garanteerimaks  võimleja osavõttu.Osavõtumaksud saab tasuda kohapeal 

või ülekandega  Saaremaa võimlemisklubi “Gymnastica” arvele 10602009618001.Arve saamiseks palun saata selle kohta kiri 

Tiiu Haavikule. 

Esinemisjärjekord määratakse kindlaks peale registreerimistähtaja lõppu.Tiiu Haavik 56603108 

Võimlemis-tantsu  ja liikumisrühmade festival “Hea rüht kõigile” 2014 

Registreerimise lõpp  07.04.2014 

 

 

 

 


