Valga linna lahtised meistrivõistlused
kiikingus 2013
Võistlusjuhend
EESMÄRK: Selgitada käesoleva aasta Valgamaa parimad kiikujad erinevates võistlusklassides.
Tutvustada ja populariseerida kiikingut kui spordiala.
AEG JA KOHT: 08.06.2013 kell 10.00 Valga linna keskväljakul. Võistlused toimuvad Liivimaa laada
raames.
AJAKAVA:
10:00 – algab võistlus 3 meetrist;
10:30 – algab võistlus 4 meetrist ja 5,5 meetrist (neile, kes plaanivad alistada 6,5 meetrit);
11:00 – algab võistlus 6 meetrist;
13:00 – algab võistlus 5 meetrist (neile, kelle arvatav lõpptulemus jääb alla 6,5 meetri).
Ajakava on orienteeruv ja võib nihkuda tulenevalt võistlejate arvust.
VÕISTLUSKLASSID: Võistlused toimuvad neljas võistlusklassis:
Neiud vanuses kuni 16-aastat;
Noormehed vanuses kuni 16-aastat;
Naised – vabaklass;
Mehed – vabaklass.
OSAVÕTT JA REGISTREERIMINE: Võistlustel võivad osaleda kõik soovijad, kes ei kanna
võistluskeeldu dopingu kasutamise eest.
Võistlusele võib registreeruda kohapeal, kuni võistluse alguseks märgitud kellaajani, kui ka
eelnevalt. Eelregistreerumiseks võtta ühendust võistluse koordinaatori Raimo Merekiviga telefonil
55 578 993 või e-posti aadressil raimomerekivi@gmail.com. Koondnimekirjaga võistlusele
registreerumiseks tuleb ühendust võtta enda klubi esindajaga. Eelregistreerimine lõpeb võistlusele
eelneval päeval kell 20:00. Selleks ajaks peab olema nimekiri koordinaatorile edastatud.
VÕISTLUSTINGIMUSED JA PIIRANGUD: Võistlused toimuvad vastavalt Eesti Kiikingi Liidu
kehtivale võistlusmäärustikule. Võistlused on individuaalsed. Kõigil võistlejatel on kuni 5
resultatiivset võistluskatset. Ebaõnnestunud katse järel uuele katsele minna pole lubatud. Meeste
võistlusklassis on aisade pikkusvahemikus 5,00 kuni 6,00 meetrit lubatud sooritada kuni 3
resultatiivset võistluskatset.
Neidude ja noormeeste võistlusklassides ning esmakordselt kiikinguvõistlustest osavõtvatel
välisvõistlejatel on minimaalseks aisapikkuseks 3,00 meetrit, naistel 4,00 meetrit ja meestel 5,00
meetrit.
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluspaigas võistluse peakohtunik.

PAREMUSJÄRJUSTUSE SELGITAMINE: Võistluseklasside võitjateks saavad võistlejad, kes
suudavad kõige pikemate aistega kiigel teha täisringi ümber kiige võlli.
MAJANDAMINE: Võistlusel osalemistasu: Neiud ja noormehed 4€ ning naised ja mehed 6€.
Eelnevalt registreerunud võistlejad on osalemistasust vabastatud.
AUTASUSTAMINE: Iga võistlusklassi kolmele paremale medalid ja diplomid.
ORGANISEERIMINE:
Korraldaja: Eesti Kiikingi Liit koostöös Valgamaa Spordiliiduga.
Läbiviija: SK Kiva-Kiiking.
Võistluse žüriisse kuuluvad: Ants Tamme, Piret Granovskaja ning Tanel Kurisoo.
TÄIENDAV INFO: Raimo Merekivi gsm: +372 55578993, e-kiri: raimomerekivi@gmail.com
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