Lahtised Pärnumaa talvised
karikavõistlused kiikingus 2015–2016
Võistlusjuhend
Karikavõistluste eesmärk on jätkata võistlussarja, mis selgitab välja juba viiendat korda talvise
hooaja parimad kiikujad sisetingimustes.
Pärnu spordihallis on tulemused üle 6,93 meetri välistatud, kuna spordihalli lae kõrgus ei
võimalda suurematel kõrgustel võistelda.
„Lahtised

Pärnumaa

talvised

karikavõistlused

kiikingus

2015–2016“

koosnevad

viiest

osavõistlusest. Võistlussari algab novembris ja lõpeb märtsis.
Osavõistlused toimuvad alljärgnevatel kuupäevadel:
I etapp: 28. november 2015;
I etapp: 27. detsember 2015;
III etapp: 30. jaanuar 2016;
IV etapp: 27. veebruar 2016;
V etapp: 26. märts 2016.
Võistluste lõplikud kuupäevad võivad seoses Pärnu spordihalli töökorraldusega muutuda.
Koht: Pärnu Spordihall, Riia mnt 129, Pärnu.

Vanuseklassid:
●

kuni 20-aastased naised;

●

kuni 20-aastased mehed;

●

21 ja vanemad naised (vabaklass);

●

21 ja vanemad mehed (vabaklass).

NB! Karikavõistluste punktiarvestus toimub eelpool välja toodud vanuseklassides. Osavõistlustel
avatakse kuni 10 võistlusklassi, mis on paika pandud osavõistluste juhendites. Juhul, kui mõnda
võistlusklassi osalejate arvu tõttu (eelregistreeruma peab vähemalt 3 võistlejat) ei avata, liiguvad
end sellesse registreerinud võistlejad automaatselt vanemasse võistlusklassi või vabaklassi.
Võistlustingimused:
Karikavõistluse

paremusjärjestuse

selgitamiseks

kasutatakse

tulemuspunktide

osavõistluste esikolmikud selgitatakse kiikingukiige aisapikkuste järgi.

süsteemi,

Karikavõistluse võitjaks osutub võistleja, kellel on kõige suurem tulemuspunktide summa pärast
viiendat etappi. Kui kahel või enamal võistlejal on pärast viimast etappi võrdne tulemuspunktide
summa, siis määratakse võitja karikavõistlustel teenitud kohapunktide summa alusel.
Etappide miinimumkõrgused määratakse iga etapi võistlusjuhendis, kuid need ei tohi olla
madalamad kui:
- tüdrukud, poisid, neiud, noormehed ning naisjuuniorid, nais- ja meesseeniorid 4 meetrit,
- naised ja meesjuuniorid 4,5 meetrit ning
- mehed 5,5 meetrit.
Täpsemad võistlustingimused määratakse osavõistluste juhenditega.
Osavõtutasu: Võistlusest osavõtuks tuleb tasuda osavõtumaks, milleks on:
5€ eelregistreerudes EKiikLi kuuluvatele klubide liikmetele;
7€ eelregistreerudes EKiikLi mittekuuluvatele klubide liikmetele ja klubita võistlejatele;
12€ kohapeal (kuni 1 tund pärast võistluse ametlikku algust).
Eelregistreerumine suletakse üks nädal enne osavõistlust. Eelregistreerumiseks tuleb täita
vastav ankeet aadressil: http://www.kiiking.ee/registreerimine
NB! Eelregistreerumine on aktsepteeritud, kui registreerujale on saadetud vastav kinnitus.

Autasustamine:

Osavõistluste

autasustamine

täpsustatakse

osavõistluste

juhendites.

Karikavõistluste kolmele paremale diplom, medal ning auhind.

Võistluse žüriisse kuuluvad Tanel Kurisoo, Alari Vahtre ja Ivo Kändla.
Võistluse korraldavad Eesti Kiikingi Liit koostöös spordiklubiga Vabariigi Võllimees.
Võistluse viib läbi SK Vabariigi Võllimees.

Eesti Kiikingi Liit

SK Vabariigi Võllimees

Ants Tamme

Mirjam Pedaja

juhatuse liige

juhatuse liige

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Info: Mirjam Pedaja, tel: +372 56 848 225, e-post: mirjampedaja@gmail.com; www.kiiking.ee

16. august 2015, Pärnu

