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PROGRAMM JA 

VANUSEKLASSID 

Võistlused toimuvad individuaalvõistluses vastavalt FIG 

võistlusmäärustele ja EEVL trampoliini töörühma poolt kinnitatud 

nõuetele . 

Võistlejal on lubatud võistelda ainult ühes vanusklassis nii individuaal- 

kui ka sünkroonvõistlusel. 

Võistlustel esitab iga sportlane/paar 2 hüppeseeriat. 

Lasteklassi B võistlejad esitavad kohustuslikku hüppeseeriat kaks korda. 

Võistlejatel tuleb esitada oma seeria kirjalikult sekretariaati 1 tund enne 

võistluse algust. 

 

INDIVIDUAALVÕISTLUS 

Lasteklass B 2002 - 2007. sünd. kohustuslik seeria vt lisa 1 

Lasteklass A 2002 - 2007. sünd. vähemalt 3 saltot  vt lisa 1 

Noorteklass 2000- 2002. sünd. vähemalt 5 saltot vt lisa 1 

Juuniorklass  1996-2000. sünd. vähemalt 7 saltot vt lisa 1   

Lasteklass A ja noorte- ja juunioriklassis toimub eel- ning 

finaalvõistlus, kuhu pääsevad kuus (6) paremat sportlast eelvõistluste 

tulemuste põhjal. Lasteklass B finaale ei toimu. 

 

SÜNKROONVÕISTLUS 

Lasteklass B 2002 - 2007. sünd. kohustuslik seeria vt lisa 1 

Lasteklass A 2002 - 2007. sünd. vähemalt 3 saltot  vt lisa 1 

Noorteklass 2000- 2002. sünd. vähemalt 5 saltot vt lisa 1 

Juuniorklass  1996-2000. sünd. vähemalt 7 saltot vt lisa 1   

Sünkroonvõistlusel finaale ei toimu. 

Juhul kui sünkroonhüpetes võistleb ühes vanuseklassis vähem kui 4 

sünkroonpaari, siis liidetakse sünkroonhüpete vanuseklassid vastavalt 

kokku. Poiste sünkroonhüpped ja tüdrukute sünkroonhüpped arvestatakse 

eraldi ja Laste B sünkroonhüpped arvestatakse eraldi. 

PAREMUSJÄRJESTUSE 

SELGITAMINE 

JA AUTASUSTAMINE 

Laste A ja Noorte- ja juunioriklassi individuaalvõistluses selgitatakse 

paremusjärjestus eraldi eelvõistluse hinnete põhjal ja finaali hinnete 

põhjal. Finaalvõistlus algab nullist. 

Lasteklass B individuaalvõistluste ning sünkroonvõistluste 

paremusjärjestus selgitatakse 2 hüppeseeria hinnete summeerimise teel.  

Iga vanusklassi 3 paremat autasustatakse medaliga. Iga vanusklassi 

võitjat autasustatakse lisaks karikaga. Kõiki osalejaid autasustatakse 

diplomiga. 

 
 

 
 
 

OSAVÕTUMAKS JA 

MAJANDAMINE 
 Lasteklass B - 7€ / võistleja 

 Lasteklass A ja noorte- ja juuniorklass 10€ / võistleja 

 Sünkroonpaar 15€ 

Osavõtutasu tasuda sularahas  akrediteerimisel. 

 

KOHTUNIKUD Kohtunikud tuleb esitada järgmiselt:  



2-10 võistlejat = 1 kohtunik, 11-20 võistlejat = 2 kohtunikku,  

21-30 võistlejat = 3 kohtunikku. 

Kohtunike nimed tuleb teatada koos ülesandmisega. Hilisematest 

muudatustest tuleb korraldajat teavitada. 

Klubi, kes ei too oma kohtunikku, peab tasuma kohtuniku tasu (40 

EUR) või ei lubata võistlustele osalema. 
 
 

REGISTREERIMINE Nimeline registreerumine 15.november. Hilinenud nimelised 

ülesandmised arvestatakse topelt osavõtutasuga.  

Kõik registreerimised saata : E-mail:info@sktwister.ee 

 

AKREDITEERIMINE Akrediteerimine toimub võistluspaigas kell 10.30 - 11.00 

Muudatusi ülesandmises võib teha ainult kuni akrediteerimisaja lõpuni.  

 

ESIALGNE AJAKAVA Pühapäev  30.11.2014        
 

10.00 -  kõigi noorte ja juuniorklassi soojendus  

10.30 -11.00 – akrediteerimine 

11.00 - 11.55 – lasteklass A  soojendus 

11.30 - 11.45 – kohtunike koosolek 

12.00 - võistluste avamine 

12.15 – lasteklass A eelvõistlus 

13.15 -  lasteklass B soojendus 

13.45 – lasteklass B võistlus 

14.15 - noorteklassi  ja juuniorklassi soojendus 

14.45 - noorteklassi  ja juuniorklassi eelvõistlus 

15.15 – lasteklass AB, noorte ja juuniorklassi sünkroonhüpete soojendus 

15.45 – lasteklass AB, noorte ja juuniorklassi sünkroonhüpete võistlus 

16.15 - finalistide soojendus 

16.45 - finaalvõistlus 

17.30 - autasustamine 

 

 

NB! Esialgses ajakavas võib ette tulla muudatusi! 

 

 

 

LISAINFORMATSIOON kaks Zhejiang Sporting Goods Competition Trampolin 4x5 mm, FIG 

Certification 

 



Lisa 1    
Kohustuslikud elemendid võistlusklassidele 
 
 
  
  
 
Lasteklass B -  kohustuslik kava 
 
1. kõhule    0.1  VÕI  1. kõhule    0,1 
2. püsti    0.1    2. püsti    0,1 
3. harkupp        3. kägarhüpe       
4. ½-pööre     0.1    4. ½ pööre    0,1 
5. istesse          5. istesse     
6. ½-pööre püsti   0.1    6. ½ poolpööre istesse  0,1 
7. kägar        7. ½ poolpööre püsti  0,1 
  
8. upp          8. harkupp    
9. seljale    0.1    9. seljale    0,1 
10. püsti    0.1    10. ½ poolpööre püsti  0,2 
  Raskusaste     0,6     Raskusaste   0,8 
   
      
      
Lasteklass A      10 erinevat elementi 
 
1. hüppesari -  vähemalt 3 saltot vähemalt 270˚ saltopöörlemisega 
2. hüppesari -  valikkava 
 
 Noored  10 erinevat elementi 
 
1. hüppesari -  vähemalt 5 saltot vähemalt 270˚ saltopöörlemisega, 
                        üks element lõpetamisega kõhule või seljale 
2. hüppesari -  valikkava 
 
juuniorklass     10 erinevat elementi 

1. hüppesari -  vähemalt 7 saltot vähemalt 270 kraadise saltopöörlemisega 

      2. hüppesari - valikkava 


