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EESSÕNA
Kiiking on Eestis leiutatud ja edendatav spordiala, kus inimesel tuleb panna kiik järjest
suureneva amplituudiga võnkuma. Eesmärgiks on teha võimalikult pikkade aistega ring
ümber kiige võlli. Kiiking algab siis, kui jalad on kõrgemal kui pea – enne seda on tegemist
tavakiikumisega.
Esimese kiikingukiige kavandas ja lõi 1993. aastal Pärnust pärit Ado Kosk. Kiikingukiige
arendamist tänapäevasel kujul alustati 1996. aastal, mil püstitati Pärnusse Sõduri talu maadele
esimene reguleeritavate aistega metallkiik. Ado Kosk pani aluse ka kiikingule kui sportlikule
tegevusalale, kuna oli esimene inimene, kes kiikus üle võlli reguleeritavate aistega kiigel
(1996).
Spordialana on kiiking väga objektiivselt mõõdetav – kiikingus pole katset võimalik
sooritada nii, et katse on nõuetekohast sooritatud, kuid tehnilise nüansi tõttu seda siiski ei
loeta. Kiik kas läheb või ei lähe üle võlli, muu pole oluline. Mida pikemad on kiige aisad,
seda raskem on selle kiigega üle võlli kiikuda. Hoogu suurendatakse välja kujunenud
kiikumistehnikaga, mis nõuab head koordinatsiooni ja füüsilist vormi. Olenemata aiste
pikkusest tuleb ülemisest seisuasendist alla liikudes ja täpselt kiigepostide vahel ennast kükist
püsti surudes tõsta lisaraskust, mis on pisut suurem kiikuja kolmekordsest kehamassist.
Varem või hiljem tõustes, aga ka väiksema amplituudi korral, on vajamineva jõu hulk
väiksem. Pikemate aistega kiikumise teevad raskemaks kaks asjaolu – aeg ja tuuletakistus.
Mida pikemaks lähevad kiige aisad, seda kiiremini hakkab kiik ka liikuma ja suurem hulk
lisatud energiast kulub tuuletakistuse ületamisele. Aiste pikenemisel pikeneb ka kiikumise
aeg ja kiikuja väsib enne kui suudab kiige üle võlli viia.
Lisaks võistlusspordile on kiiking ka meelelahutus: tippspordi tasemest oluliselt lühemate
aistega üle võlli kiikudes saab sekundite jooksul vahelduvalt kogeda nii mitmekordset
raskusjõudu kui ka kaaluta olekut ning pea alaspidi rippumist.
Näiliselt lihtne kiiking nõuab tegelikult palju jõudu, vastupidavust ja koordinatsiooni,
algajatelt ka julgust. Vastu saab aga elamuse ja suure hulga adrenaliini. Viimased aitavad
kiikingu juurde tuua ka noori, kellest paljude jaoks on traditsioonilised spordialad tänases
ahvatlusi ja võimalusi täis maailmas igavad.
26. augustil 1999. aastal asutati MTÜ Eesti Kiikingi Liit (EKiikL, registrikood: 80110926),
mis võttis oma ülesandeks kiikingu kui spordiala juhtimise ja arendamise Eestis ning kuni
rahvusvahelise kiikingu föderatsiooni loomiseni ka maailmas. EKiikL selgitab regulaarselt
välja parimad kiikujad Eestis ja registreerib nende tulemused. 2003. aastal kinnitas Eesti
Olümpiakomitee (EOK) täiskogu oma liikmeskonda kuulumiseks vajalikud reeglid, mida
Eesti Kiikingi Liit ei suutnud täita. EKiikLi liikmelisus EOKis lõppes 27. aprillil 2006, kuid
EKiikLi üheks põhieesmärgiks on oma liikmelisuse taastamine.
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MÕISTED
Aisapikkus – võistluskiige kiigelaua kaugus kiige võllist.
Aisapikkuse reguleerimine – võistluskiige kiigelaua ja võlli vahelise kauguse muutmine.
Algpikkus – aisapikkus, millega võistleja alustab võistlemist.
Hooaja edetabel – kõigi ühel sise- või välishooajal võistelnud võistlejate tulemuste
kajastamine koondtabelis.
Kiige aisad – reguleeritava pikkusega kindlatele nõuetele (Lisa 1) vastavad kiige osad, mis
ühendavad kiigelauda kiigevõlliga ja millest kiikuja kätega kinni hoiab.
Kiige haldaja – kiige omanik, omaniku esindaja või omanikult kiige rentija, kes vastutab
kiige tehnilise korrasoleku eest.
Kiigelaud – aisade vaheline alus, mille peal võistleja seisab.
Kiigeplats – kogu võistluseks eraldatud maa-ala.
Kiigeteenindaja – isik, kes täidab võistluse läbiviimisel käesolevas määrustikus kirjeldatud
kohustusi kiige turvaalas.
Kiige turvaala – selgelt piiritletud ala, kuhu teised isikud tohivad siseneda ainult kohtuniku
või kiigeteenindaja loal.
Kiige tööala – kiige ankrute vahele jääv ristkülikukujuline ala, mille piires kiik liigub.
Kiigevõll – pöörlev kiige osa, mille ümber toimub kiikumine.
Kohapunktid – punktid, mille saab spordiklubi/võistkond oma liikme saavutatud koha eest.
Kohtunik – isik, kes täidab võistluse läbiviimisel käesolevas määrustikus kirjeldatud
kohustusi.
Korraldaja – võistluse korraldamisel osaleva spordiklubi või EKiikLi esindaja, kes vastutab
võistluspäeval võistluspaigas toimuva tegevuse ja jooksvalt tekkinud probleemide
lahendamise eest.
Loobutud katse – võistleja otsus mitte tulla kiikuma tema poolt varem teatatud
aisapikkusele. Võistleja ei saa loobutud katse asemel kiikuda uuel aisapikkusel, kuid saab
võistlust jätkata, kui tal on veel kasutamata katseid.
Maa-ala haldaja – füüsiline või juriidiline isik, kelle maale kiigeplats luuakse või isik, kellel
on õigus volitada kiigeplatsi aluse maa-ala kasutamist.
Miinimumpikkus
– võistlusklassi väikseim lubatud aisapikkus, määratakse
võistlusjuhendiga.
Mõõtmiskomisjon – kohtunikest, kiigeteenindajatest ja manukatest koosnev grupp, mis
mõõdab püstitatud rekordeid alates riigi rekordist ja kinnitab mõõtmistulemuste õigsust.
Omavastutusleping – kiige haldaja ja võistleja vaheline leping, mis sätestab kiige kasutaja ja
kiige haldaja õigused, kohustused ja vastutuse.
Rekord – kiikingu rekord on mingis juriidilises või geograafilises grupis, võistlusklassis ja
võistlustingimustel (sise- või välis-) tehtud parim tulemus.
Rekordi mõõtmine – kindlaid protseduurireegleid järgiv võistlustulemuse mõõtmine, mille
läbiviijaks on mõõtmiskomisjon.
Rekordi registreerimise protokoll – kindla formaadiga dokument, kuhu kohtunik
registreerib rekordi vastavalt käesolevale määrustikule.
Tehniline rike – kiige tehniline seisund, mis ei võimalda kiige ohutut tööd ning tingib
kiikumise peatamise.
Tulemuspunktid – punktid, mida antakse karikasarjas osalevale võistlejale punktitabeli
alusel.
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Täisring – enam kui 360o ring ümber kiige võlli, mil võistleja liigub üle kiige võlli nii, et
tõuseb kiige võlli kohale ühelt poolt ning langeb alla teiselt poolt kiige poste.
Vanuseklass – võistlejaid vanuse järgi eristav kriteerium, mis kehtib mõlemale soole, mille
alusel peetakse võistlusstatistikat ning mille piiridest lähtuvalt määratakse võistlusklassid.
Võistleja – käesoleva määrustiku mõistes sportlane, kes võistleb kiikingus.
Võistlusele registreerimine – võistlustingimuste aktsepteerimine ja nõutud andmete
esitamine vastavalt võistlusjuhendile.
Võistluse žürii – võistluste käigus tekkinud erimeelsuste lahendamiseks loodud kogu, kellel
on õigus muuta võistluse korraldaja ja kohtunike otsuseid.
Võistlusjuhend – konkreetse võistluse tingimusi sätestav dokument.
Võistluskatse – võistleja resultatiivne või mitteresultatiivne sooritus registreeritud kõrgusel.
Võistluskiige standard – tingimused, millele peab vastama võistluskiik (Lisa).
Võistlusklass – võistluseks või karikasarjaks avatav ühe soo- ja vanuseklassi põhine või
mitme vanuseklassi liitmisel põhinev jaotus, mille liikmed võistlevad võistlusel või
karikasarjas omavahel.
Võistlusprotokoll – dokument, mis kajastab võistleja andmeid, sooritusi, lõpptulemust ja
kohta.
Võistlustulemus – suurim aisapikkus, millega võistleja sooritas täisringi ümber võlli.
Üldedetabel – tabel, mis kajastab iga võistlusklassi 30 parima võistleja tulemusi läbi aegade.
Sise- ja välitingimustes sooritatud tulemusi arvestatakse eraldi edetabelites.
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SISSEJUHATUS
Kiiking seisneb võimalikult pikkade aistega kiigega üle võlli kiikumises. Paremaks loetakse
võistleja, kes suudab täisringi teha pikemate aistega kiigel.
Käesolev Eesti Kiikinguliidu võistlusmäärustik on vastu võetud 19.06.2016 Järvakandis
toimunud EKiikL üldkoosolekul ja reguleerib kiikingu kui spordialaga seotud küsimusi.
EKiikL ei sea piiranguid isikutele ja organisatsioonidele, kes võivad kiikingu võistlusi
korraldada ega sanktsioneeri võistlejaid, kes osalesid käesolevale määrustikule mittevastaval
võistlusel, kuid aktsepteerib ja kajastab oma statistikas üksnes nende võistluste tulemusi, mis
on korraldatud vastavalt käesoleva võistlusmäärustiku nõuetele ja koostöös EKiikL-ga.
Käesolev võistlusmäärustik lähtub järgmistest alusdokumentidest: Eesti spordiseadusest
(vastu võetud 06. aprillil 2005. a.), Eesti spordiharta (täiendustega vastu võetud V Eesti
Spordi Kongressil 29. novembril 2002. a Tartus), Euroopa spordieetika koodeksile „Aus
Mäng – Tee võidule“ (vastu võetud Euroopa riikide spordi eest vastutavate ministrite 7.
konverentsil Rhodosel 15. mail 1992. a.), Eesti dopingu vastased reeglid (vastu võetud 1.
Jaanuaril 2010. a., koostatud 2003. aasta ülemaailmse dopinguvastase koodeksi põhjal,
viimane redaktsioon kehtib alates 2015 jaanuarist).

1. NÕUDED VÕISTLUSPAIGALE JA –TINGIMUSTELE
1.1. Kiikinguvõistlusi võib korraldada nii väljas kui ka siseruumides. Mõlemal juhul
kehtivad võistluspaigale sarnased tehnilised ja ohutusnõuded. Kuna siseruumides
olevates kiikumiskohtades on kiikede paigaldamiseks mõeldud taristu juba
statsionaarselt välja ehitatud, ei esine seal üldjuhul asjaolusid, millega peab
arvestama välitingimustes võistluspaiga valikul. Sellest tulenevalt käsitleb käesolev
peatükk nõudeid, mis tuleb täita välitingimustes. Lisaks tuleks neid nõudeid arvestada
ka uute, siseruumides kiikingut võimaldavate, spordirajatiste ehitamisel.
1.2. Kiigeplatsi valikul tuleb eelkõige lähtuda sellest, et võistlust oleks ohutu läbi viia.
Ohutus peab olema tagatud ka kiigeplatsil olevatele pealtvaatajatele. Samuti peab
võistluspaik asuma kergesti ligipääsetavas kohas, et õnnetuse korral saaks kiirabi tulla
abi andma kiiresti ja tõrgeteta.
1.3. Kiigeplatsi aluspind peab kiige alustala all olema tasane ja ühtlase tugevusega, et
kiikumisel tekkivate ülekoormusjõudude tõttu ei vajuks alustala osad (postide ja
kaldtugede toetumiskohad) erinevalt. Samuti peab aluspind olema piisava tugevusega
ning võimaldama ankrute nõuetekohast kinnitamist. Teisaldatavate ankrute asukohad
ei tohi olla kiige alustalast oluliselt kõrgemal ega madalamal ning peavad asuma
tasasel pinnasel. Erilist tähelepanu tuleb pöörata tootja esitatavatele nõuetele
pinnases asuva elektri-, side- ja veevõrgustiku sügavuse osas.
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1.4. Kiige tööala peab olema kogu ulatuses vaba kõrvalistest objektidest. Erilist tähelepanu
tuleb pöörata sellele, et ei oleks ohtu kiikuda vastu õhuliine. Mitme kiige
paigaldamisel tuleb jälgida, et kiikede tööalad ei kattuks. Sel juhul ei ole lubatud
nende kahe kiige samaaegne töötamine.
1.5. Kiige turvaala ei tohi olla väiksem kui kiige tööala, minimaalselt peab selle piir olema
ühe meetri kaugusel kiige tööala piirist. Kui ühel kiigeplatsil on korraga mitu kiike,
võib nende turvaalad ühendada. Turvaala tuleb piirata selliselt, et oleks takistatud
kõrvaliste isikute (eriti väikeste laste) ja loomade ootamatu sattumise kiige tööalasse.
1.6. Kohtunikele peavad minimaalselt olema tagatud töölaud ja toolid, dokumentatsiooni
ja kirjutusvahendid tagab peakohtunik. Töölaud asub väljaspool kiige turvaala ja sealt
peab olema võimalik näha kogu kiige turvaalas toimuvat tegevust.

2. VÕISTLUSTEGA SEOTUD ISIKUD, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1. Kiikinguvõistlusel (tegevus kiigeplatsil) osalevad järgnevad isikud: Võistluse
korraldaja, kohtunikud, kiigeteenindajad, võistlejad ja žürii liikmed. Lisaks võib
võistluse korraldaja kaasata võistlusele ka teisi eriülesannetega tegelevaid isikuid,
nagu näiteks fotograaf, filmija, pressiesindaja, kommentaator, meedik jms. Isik võib
osaleda ka mitmes neist rollidest korraga, kui käesolevas määrustikus ei ole öeldud
teisiti. Võistluse korraldamine ning sellega seotud isikud ja nende tegevus on
kajastatud Lisas.
2.2. Võistluse korraldaja on kogu võistluspaigas toimuva tegevuse kõrgeim juht alates
kiigeplatsi ülevõtmisest kuni selle tagastamiseni maa-ala haldajale. Võistluse
korraldajaks on üldjuhul võistluse korraldamisega tegeleva spordiklubi esindaja.
2.3. Võistluse korraldaja kohustused:
2.3.1. Tagada kiikede püstitamine ja muu vajaliku tehnika ja inventari olemasolu ning
paigaldamine kiigeplatsile võistluse alguseks;
2.3.2. Lahendada võistluse käigus tekkinud administratiivsed probleemid;
2.3.3. Nõuda kõigilt võistlusega seotud isikutelt võistlusmäärustiku,- ohutus- ja
turvalisusnõuetest kinnipidamist, vajadusel neid enne võistlust või võistluse
käigus instrueerides;
2.3.4. Tagada autasustamisel auhindade jagamine võistlejatele vastavalt saavutatud
tulemustele.
2.4. Võistluse korraldaja õigused:
2.4.1. Peatada inimeste turvalisuse huvides ajutiselt või alaliselt kiikumine või kogu
võistlus;
2.4.2. Osaleda võistlusel võistlejana, kui see ei sega eelmises punktis nimetatud
kohustuste täitmist.

6

2.5. Igal võistlusel peab olema määratud peakohtunik. Lisaks temale võib olla kaasatud ka
teisi kohtunikke, kes alluvad peakohtunikule ja täidavad oma kiige/võistlusklassi
juures sarnaseid ülesandeid peakohtunikuga.
2.6. Kohtuniku kohustused:
2.6.1. Juhtida võistluse kulgu ja seeläbi selgitada välja parimad kiikujad;
2.6.2. Lähtuda oma tegevuses käesoleva määrustiku ja võistlusjuhendi nõuetest;
2.6.3. Nõuda kõigilt võistlusega seotud isikutelt võistlusmäärustiku ja võistlusjuhendi
nõuetest kinnipidamist;
2.6.4. Olla võistlejate suhtes neutraalne ja tagada kõigile võistlejatele võimalikult
võrdsed tingimused;
2.6.5. Registreerida võistlejad ja võrdsete algpikkuste korral määrata võistlemise
järjekord vastavalt registreerimise järjekorrale;
2.6.6. Veenduda, et kiik on paigaldatud vastavalt nõuetele (aisad ja turvaklambrid on
korrektselt fikseeritud, trossid pingutatud ning ankrud korrektselt paigaldatud) ja
kontrollida enne võistluse algust visuaalselt kiige tehnilist seisukorda, nähtavate
puuduste korral anda sellest teada võistluse korraldajale;
2.6.7. Mõõta enne võistluse algust üle kiikede aisapikkused, veendudes, millise
täissentimeetriga need lõppevad. Tulemus ümardatakse alati allapoole;
2.6.8. Tagada võistlusprotokollide pidev ja korrektne täitmine;
2.6.9. Edastada pärast võistluse lõppu kõik võistlusprotokollid EKiikL juhatusele, kes
tagab nende avalikustamise EKiikL kodulehel.
2.6.10. Kinnitada oma allkirjaga kõikide protokollide ja diplomite õigsust;
2.6.11. Kanda võistluse ajal korrektset ja esinduslikku riietust.
2.7. Kohtuniku õigused:
2.7.1. Eemaldada võistluselt võistleja, kes ei täida käesoleva määrustiku nõudeid;
2.7.2. Peatada inimeste turvalisuse huvides ajutiselt või alaliselt kiikumine või kogu
võistlus;
2.7.3. Kasutada lisaks kehtestatud blankettidele oma töö lihtsustamiseks ka teisi
abiprotokolle, mida ei ole hiljem vaja kellelgi esitada;
2.7.4. Kaasata võistluse juhtimisse abikohtunikke;
2.7.5. Osaleda võistlusel võistlejana, kui lisaks peakohtunikule aitab võistlust juhtida
abikohtunik ning ta võistleb võistlusklassis, mille juhtimisega tegeleb teine
kohtunik. Võistlejana osalemine on lubatud vaid juhul, kui selle arvelt ei kannata
võistluse kulgemise kiirus ega kvaliteet;
2.7.6. Lugeda võistleja katse loobutud katseks, kui ta ei ilmu kiige juurde ettenähtud
ajaks.
2.8. Kiigeteenindajad korraldavad tegevust kiige turvaalas. Kõik isikud, välja arvatud
võistluse korraldaja ja kohtunikud, peavad kiige turvaalas alluma kiigeteenindajate
korraldustele.
2.9. Kiigeteenindaja kohustused:
2.9.1. Täita võistluse korraldaja ja kohtunike korraldusi võistluseid puudutavates
küsimustes;
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2.9.2. Olla kõigi võistlejate suhtes erapooletu ja abivalmis;
2.9.3. Jälgida visuaalselt kiige tehnilist seisukorda (sh kiige ankrute kinnitust maa
külge), kanda märgatud rikkest või rikkekahtlusest ette võistluse korraldajale ja
vajadusel peatada kiikumine;
2.9.4. Aidata võistlejal leida õige pikkusega käerihmad, seadistada käerihmad õigele
kõrgusele, kinnitada võistleja käed ja jalad kiigele ning lükata võistlejale sisse
alghoog;
2.9.5. Pärast katse lõppu peatada kiige hoog, jälgida, et võistleja ei vabastaks käsi enne
jalgu, vabastada kiikuja jalad ja seejärel käed;
2.9.6. Seadistada kiige aisadele kohtuniku nimetatud aisapikkus ja kanda ette, kui kiik
on järgmiseks katseks valmis.
2.10. Kiigeteenindaja õigused:
2.10.1. Peatada kiikumine, kui ta märkab kiige tehnilist riket;
2.10.2. Osaleda võistlusel võistlejana, kui kohal olevate kiigeteenindajate hulk tagab
katkematu kiigeteenindamise;
2.10.3. Lahkuda kiige turvaalast muudel põhjustel (nt söömine jms), tagades, et kiige
juurde jääb teine teenindaja;
2.10.4. mitte lubada võistlejal alustada võistluskatset, kui võistleja ei soovi koostöös
kiigeteenindajaga kasutada talle sobivat turvavarustust (nt soovib kiikuda
käerihmadega, mis on talle selgelt liiga suured).
2.11. Võistluse žürii on organ, mis on mõeldud võistlusel tekkinud vaidluste
lahendamiseks. Võistluse korraldaja moodustab žürii enne võistluste algust
võistluspaigas ning fikseerib kirjalikult selle koosseisu ühe võistlusklassi
protokollile. Žüriisse kuuluvad igast võistlusel osalevast spordiklubist üks liige. Kui
kaebus on seotud žüriisse määratud isikuga, taandab ta end žürii tegevusest ning
võimalusel asendatakse ta asendusliikmega samast spordiklubist. Asendusliikmel on
samad õigused ja kohustused, mis žürii liikmel. Lisaks võib žüriisse määrata ka teisi
võistluse korraldamisega seotud inimesi. Žüriisse peab kuuluma vähemalt kolm
täisealist liiget, žüriisse ei tohi kuuluda võistluse korraldaja ega peakohtunik.
2.12. Žürii (liikme) kohustused:
2.12.1. Viibida kogu võistluse ajal võistluspaigas;
2.12.2. Võtta vastu võistlejate kaebuseid ja proteste;
2.12.3. Koguda tõendeid ja uurida kaebuse sisuga seotud asjaolusid;
2.12.4. Langetada otsus kaebuse suhtes, vormistada otsus kirjalikult ja kinnitada see
žürii liikmete allkirjadega.
2.13. Žürii õigused:
2.13.1. Muuta peakohtuniku ja võistluse korraldaja otsuseid;
2.13.2. Žürii liige võib osaleda võistlusel kõikides rollides peale peakohtuniku ja
korraldaja.
2.14. Võistleja on käesoleva määrustiku mõistes sportlane, kes võistleb kiikingus.
Võistlejad kiiguvad kiikingukiigel, et selgitada endi seast välja parimad.
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2.15. Võistleja kohustused:
2.15.1. Olema kaine ja vastutama oma tervisliku seisundi eest;
2.15.2. Omama kehtivat omavastutuslepingut;
2.15.3. Mitte kasutama tulemuse parandamiseks keelatud aineid ja võtteid (nt
dopinguainete kasutamine jms);
2.15.4. Kandma korrektset sportlikku riietust. Võistlejal on keelatud kasutada kehakuju
moonutavat ja võistlejale ebaausaid eeliseid andvat lisavarustust (kahtluse korral
pöördutakse žürii poole);
2.15.5. Pärast katsele kutsumist minema ühe minuti jooksul võistlusriietuses (st ilma
soojendusdressita) vastava võistluskiige juurde;
2.15.6. Enne turvaalale sisenemist ootama ära kiigeteenindaja vastava märguande;
2.15.7. Täitma turvaalal viibides kiigeteenindaja võistluse läbiviimise ja ohutuse
tagamisega seotud korraldusi;
2.15.8. Käituma korrektselt teisi kiigeplatsil ja selle ümbruses viibivaid isikuid
häirimata;
2.15.9. Registreerima maksimaalselt 10 minuti jooksul pärast oma katse positiivset
sooritust kohtuniku juures järgmise aisapikkuse.
2.16. Võistleja õigused:
2.16.1. Vaidlustada võistluse korraldaja, kohtuniku või kiigeteenindaja tegevus, kui ta
leiab, et tema õiguseid on rikutud või teda on võrreldes teiste võistlejatega
ebaõiglaselt koheldud. Protestide edastamise ja menetlemise kord on kirjeldatud
Lisas;
2.16.2. Saada uus võistluskatse samal aisapikkusel, kui kiikumise katkestamise
põhjuseks oli tehniline rike;
2.16.3. Saada kahe katse (sh katkestatud katse) vahel vähemalt 10 minutit puhata;
2.16.4. Saada infot võistluse kulu, seal hulgas konkurentide järgmisteks katseteks
märgitud aisapikkuste kohta;
2.16.5. Loobuda oma võistluskatsest ning jätkata võistlemist järgmisel valitud
aisapikkusel, kui võistlejal on alles veel kasutamata katseid;
2.16.6. Kutsuda enda kiigele seadmiseks ning endale hoo lükkamiseks kaasa klubi
esindaja või treener, kes kiige turvaalas peab alluma võistluse korraldaja
määratud kiigeteenindaja korraldustele.

3. VÕISTLUSPROTSESSI
KULG
(VÕISTLUSTELE
VÕISTLEMINE, AUTASUSTAMINE)

REGISTREERIMINE,

3.1. Kiikinguvõistlustel võivad osaleda kõik soovijad, välja arvatud isikud, kes kannavad
mistahes spordialaliidu poolt määratud võistluskeeldu keelatud ainete või meetodite
kasutamise eest spordis või dopinguproovist keeldumise eest.
3.2. Enne võistlemist tuleb võistlusele registreeruda vastavalt võitlusjuhendis sätestatule.
Peakohtunik võib võistleja lubada kiikuma ka juhul, kui ta registreerib ennast
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võistlusele peale võistluse algust. Sel juhul ei saa võistleja algpikkus olla väiksem
registreerimise lõpuks kiigele seatud aisapikkusest.
3.3. Võistlejaid saab registreerida spordiklubi esindaja või iga võistleja individuaalselt.
Võistleja registreerimisel tuleb esitada järgmised andmed vastavalt
registreerimisvormile:
3.3.1. Ees- ja perekonnanimi;
3.3.2. Vanus;
3.3.3. EKiikL liikmesklubi, mida ta esindab;
3.3.4. Algpikkus;
3.3.5. Elukoht (riik, kui see pole Eesti, maakond ja vald või linn.).
3.4. Kui võistleja võistleb muus kui avatud klassis, peab ta olema võistluse alguses valmis
oma vanust isikut tõendava dokumendi alusel tõestama;
3.5. Kui soovitud algpikkust ei ole võimalik kasutatavale võistluskiigele seada, ümardab
peakohtunik selle lähima aisapikkuseni, mida selle võistlusklassi kiigel kasutatakse.
Algpikkus ei saa olla lühem kui võistlusjuhendis sellele võistlusklassile määratud
miinimumpikkus;
3.6. Kui mitmel võistlejal on sama algpikkus, läheb varem kiikuma võistleja, kes
registreeris oma katse varem.
3.7. Kiigele minevaid võistlejaid nimetab see kohtunik, kes tegeleb võistlusklassi ja/või
kiigega, kuhu võistleja kiikuma läheb. Võistlejate teavitamisega võib tegeleda
kohtunikega kooskõlastatud isik (nt peakohtunik, kommentaator vms). Esimesele
kiikujale peab tema kiigele mineku eelteate andma vähemalt viis minutit enne katse
algust. Kui võistleja kutsutakse katsele, peab ta ühe minuti jooksul minema vastava
kiige juurde. Koos kiikuja katsele kutsumisega peab teavitama ka võistlejat, kes läheb
järgmisena katset sooritama samal kiigel ja/või võistlusklassis.
3.8. Kui võistluse käigus soovib mitu võistlejat kiikuda samal aisapikkusel, läheb katset
esimesena sooritama võistleja, kes registreeris oma katse esimesena. Võistleja saab
korraga registreerida ainult ühe aisapikkuse. Kui võistleja või tema esindaja ei
registreeri järgmise katse aisapikkust ühe minuti jooksul peale võistleja kiigelt maha
tulemist, ei saa ta järgmiseks katseks registreerida aisapikkust, mis on väiksem juba
kiigele seatud aisapikkusest.
3.9. Võistleja ühe katse lõpu ja teise alguse vahele peab jääma vähemalt 10 minutit
puhkeaega. Seda aega võib lühendada ainult võistleja enda soovil.
3.10. Igal võistlejal on kuni viis katset. Järgmisele katsele saamiseks tuleb eelnev katse
positiivselt sooritada. Katse loetakse alanuks, kui kiik on tõusnud üle 90o ja
lõppenuks, kui võistleja on sooritanud täisringi (õnnestunud katse) või kui võistleja
on lõpetanud hoo tegemise ja kiige tõusunurk langeb alla 90o (ebaõnnestunud katse).
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Kui katse ebaõnnestub, on selle võistleja jaoks võistlus lõppenud ja tema tulemuseks
jääb viimane positiivselt sooritatud katse, välja arvatud kahel erandjuhul:
3.10.1. Kui katse ebaõnnestumise tingis tehniline rike (kiigest või selle kinnitusest
tulenev), tuleb võistlejale anda uus katse;
3.10.2. Kui katse ebaõnnestumise tingis vääramatu jõud (ootamatult alanud torm vms),
võib peakohtunik anda võistlejale selle asemel uue katse;
3.11. Võistluse korraldaja võib võistlusjuhendis võistluse efektiivsema toimumise huvides
ja/või ajalistest/taristulistest piirangutest tulenevalt piirata:
3.11.1. võistleja õigust valida algpikkust tervel skaalal, määrates võistlusklassidele
miinimumpikkused.
3.11.2. võistlusklassi madalamatel aisapikkustel katsete arvu (näiteks meeste avatud
klassis alla 6 meetriste aistega maksimaalselt kolm katset.);
3.11.3. piirata kõikide võistlejate katsete arvu kuni kahe katse võrra.
3.12. Kiikingus loetakse paremaks võistleja, kes sooritas täisringi suurema aisapikkusega.
Võrdsete aisapikkuste korral loetakse paremaks võistleja, kes sooritas sama tulemuse
esimesena. Kui võistlejad saavutavad sama lõpptulemuse, kuid kohtuniku eksimuse
tõttu on nad kutsutud kiikuma vales järjekorras, loetakse paremaks selle kiikuja
tulemus, kes katsele registreerimise järgi oleks pidanud varem kiikuma minema.
3.13. Kui taristulistel põhjustel ei ole füüsilise tõkke tõttu (nt kiigelaud läheb vastu lage)
võimalik kiikuda teatavast aisapikkusest pikemate aistega, kuid sellel aisapikkusel
on konkurentsis veel mitu võistlejat, võib kasutada parima selgitamiseks allpool
kirjeldatud meetodit:
Maksimaalsel ohutul aisapikkusel kiikudes loetakse paremaks võistleja, kes suudab
sellel aisapikkuselt teha rohkem täisringe järjest, võrdsete ringide arvu korral
võistleja, kes teeb sama palju ringe varem. Kui võistleja pärast esimest täisringi teeb
vahehoo ning hakkab ringe tegema teises suunas, alustatakse ringide lugemist uuesti
ühest. Kui pärast esimest maksimaalse aisapikkusega õnnestunud kiikumist on
kiikujale jäänud veel võistluskatseid, võib ta neid kasutada tulemuse parandamiseks.
Järgmine katse loetakse õnnestunuks, kui võistleja teeb rohkem ringe kui oma
eelmisel katsel. Tulemuste statistikasse kantakse ikkagi reaalne aisapikkus.
3.14. Taristuliste piirangute esinemisel tuleb võistluse korraldamine kooskõlastada EKiikL
juhatusega, kes määrab, millistes võistlusklassides nende piirangute olemasolul
võistelda võib.

4. VÕISTLUSKLASSID,
FIKSEERIMINE

TULEMUSTE

MÕÕTMINE,

REKORDITE

4.1. EKiikL arvestab võistlustulemusi kahes soo- ja seitsmes vanuseklassis. Eraldi
arvestatakse nii sise- kui välitingimustes tehtud tulemusi. Võistlejate vanust
arvestatakse sünnikuupäeva järgi. Igal võistlusel määratakse võistlusjuhendiga,
millistes võistlusklassides võisteldakse. Rekordeid arvestatakse kõikides
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vanuseklassides olenemata sellest, millises võistlusklassis rekordi sooritamise ajal
võisteldakse.
4.2. Kummalgi sool on järgmised vanuseklassid:
4.2.1. Poisid ja tüdrukud vanusega kuni 12 eluaastat (kaasa arvatud);
4.2.2. Noormehed ja neiud vanusega 13 kuni 16 eluaastat;
4.2.3. Mees- ja naisjuuniorid vanusega 17 kuni 20 eluaastat;
4.2.4. Mehed ja naised vanusega 21–39 eluaastat (avatud klass);
4.2.5. Mees- ja naisseeniorid vanusega 40–49 eluaastat;
4.2.6. Mees- ja naisseeniorid vanusega 50–59 eluaastat;
4.2.7. Mees- ja naisseeniorid vanusega üle 60 eluaasta.
4.3. Sportlased võivad võistelda oma vanuseklassis, avatud klassis ja vanuseklassis, mis
jääb vanuse järgi nende vanuseklassi ja avatud klassi vahele. Muudes võistlusklassides
ei ole võistlemine lubatud.
4.4. Kui avatud klassi mittekuuluva võistleja vanusejärgne võistlusklass on
registreerimiseks avatud, ei või sportlane ennast registreerida avatud klassi või avatud
klassile lähemasse võistlusklassi. Kui oma vanuseklassis on vähemalt kolm võistlejat,
ei ole lubatud võistelda muus võistlusklassis. Teises võistlusklassis võisteldakse ainult
järgnevatel juhtudel:
4.4.1. Kui võistluse korraldaja ei ole võistlusklassi avamist planeerinud ja juhendisse
kirjutanud;
4.4.2. Võistluse korraldaja on pärast eelregistreerimise lõppu liitnud võistlusklasse, kui
mõnes võistlusklassis oli eelregistreerimise järel vähem kui kolm võistlejat.
Võistlusklasside liitmist alustatakse peale eelregistreerimise lõppu alates avatud
klassist kõige kaugemale jäävatest klassidest. Avatakse klassid, millesse peale
liitmist koguneb vähemalt 3 võistlejat;
4.4.3. Kui võistlusklasse liidetakse, nimetatakse liidetud võistlusklassi avatud klassile
lähima vanuseklassi järgi tuues välja liidetud klassi vanuse ülem- ja alampiiri.
4.5. Igas võistlusklassis fikseerib EKiikL Eesti ja maakondade rekordeid nii sise- kui
välitingimustes ning annab välja hooaja edetabeleid ja üldedetabelit.
4.6. Kui võistleja sooritas katse ja pärast katse sooritamist selgus, et kiigel oli vale
aisapikkus, siis lahendatakse olukord alati võistleja kasuks:
4.6.1. Kui positiivse soorituse järel selgus, et kiige aisad olid lühemad kui kohtunik
välja kuulutas, võib võistleja valida, kas kirja läheb reaalselt sooritatud tulemus
või ta loobub sellest katsest ning saab selle asemel uue katse. Kui võistleja valib
uue katse, ei kanta protokolli loobutud katse tulemust ka siis, kui uus katse
ebaõnnestub;
4.6.2. Kui positiivse soorituse korral olid kiige aisad pikemad, kui kohtuniku välja
kuulutatud, märgitakse võistleja tulemuseks reaalselt sooritatud tulemus;
4.6.3. Kui pärast ebaõnnestunud katset selgub, et aisad olid pikemad kui kohtunik välja
kuulutas, siis antakse võistlejale uus katse. Võistlejal on õigus nõuda sellise
ebaõnnestunud katse ja uue katse vahel puhkeaega kuni 30 minutit;
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4.6.4. Kui tegelik aisapikkus on lühem, kui kohtunik välja kuulutas ja võistleja katset ei
soorita, loetakse see ebaõnnestunud katseks ning protokolli märgitakse reaalne
aisapikkus.
4.7. Kõiki rekordeid alates Eesti rekordist (kõikides võistlusklassides) mõõdetakse ja
protokollitakse vastavalt käesolevas punktis kirjeldatud protseduuridele ja
fikseeritakse rekordi fikseerimise protokolliga (Lisa). Madalama tasemega ja teiste
riikide rekordeid küll märgitakse ja arvestatakse, kuid neid ei mõõdeta üle käesolevas
punktis kirjeldatud viisil:
4.7.1. Kui kohtunik kuulutab välja rekordkatse, tuleb selle sooritamine ajastada ja
korraldada nii, et teistel kiikedel samal ajal kiikumist ei toimu;
4.7.2. Mõõtmist juhib võistluse peakohtunik, kes moodustab selleks 4-liikmelise
komisjoni. Komisjon moodustatakse enne katse sooritamist ja sinna võivad
kuuluda kõik täisealised isikud peale rekordi üritaja;
4.7.3. Mõõtmiseks kasutatakse ühte metallist mõõdulinti, mis peab olema pikem kui
sooritatud rekordkatse aisapikkus;
4.7.4. Üks mõõtmiskomisjoni liige viib mõõdulindi 0-otsa vastu kiige võlli, võlli ja aisa
liitekohta, fikseerib selle liikumatult ja annab sellest peakohtunikule teada. Tuleb
jälgida, et mõõdulint liiguks kiigevõllist kiigelauani nii, et selles ei oleks
paindeid;
4.7.5. Peakohtunik ja teised komisjoni liikmed fikseerivad mõõdulindi näidu, mis jääb
kiigelaua ülemisele poolele. Tulemus ümardatakse väiksema täissentimeetrini.
Mõõtmisprotsess ja mõõdulindi näit kiigelaua kohal fotografeeritakse ning fotod
edastatakse elektrooniliselt EKiikL juhatusele;
4.7.6. Peakohtunik kannab tulemuse protokolli. Kui võistlejal on veel katseid jäänud ja
ta sooritab uue rekordi, kantakse ka see samasse protokolli vastavasse lahtrisse;
4.7.7. Protokolli täitmine lõpetatakse peale seda, kui rekordi sooritanud võistleja on
võistluse lõpetanud;
4.7.8. Protokolli täitmise lõpetamiseks toob peakohtunik välja suurima rekordi, mille
võistleja sooritas ja joonib läbi täitmata tulemuste fikseerimise lahtrid;
4.7.9. Komisjoni liikmed allkirjastavad protokolli pärast kõikide vajalike lahtrite
täitmist või läbijoonimist.

5. RAKENDUSSÄTTED
5.1. Käesolev võistlusmäärustik hakkab kehtima alates 2016/2017 talvehooaja algusest ja
kehtima hakates muudab see kehtetuks kõik eelmised EKiikL võistlusmäärustikud.
5.2. Käesolev võistlusmäärustiku redaktsioon võetakse vastu ilma käesolevas punktis
nimetatud lisadeta. Lisad kinnitatakse määrustiku juurde hilisemate üldkoosolekute
otsustega. Lisad kajastavad järgnevaid teemasid:
1. Nõuded võistluskiigele;
2. Ohutusnõuded kiikingukiikedega tegelemisel;
3. Võistluse korraldamine;
4. Protestide esitamise, menetlemise ja lahendamise kord;
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5. Karistuste määramise kord tahtliku määruste vastu eksimise korral;
6. Nõuded kohtunike, kiigeteenindajate ja kiikingu instruktorite kvalifikatsioonile;
7. Kiikingu punktitabelid;
5.3. Puuduvate lisade sisu osas lähtutakse seni kasutuses olnud praktikast ning EKiikL
juhatuse antud ja antavatest suulistest ja kirjalikest juhistest. Planeeritavate lisade
nimekiri ei ole lõplik ja võib muutuda.
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