LPTKV I etapp
Võistlusjuhend
Lahtised Pärnumaa talvised karikavõistlused (lühendatult LPTKV) 2017–2018 on kiikinguvõistluste
karikasari, mille käigus selgitatakse välja käesoleva talvise hooaja paremad kiikujad ning parim klubi
ja ühtlasi rändkarika omanik järgmise hooajani. LPTKV I etapp on karikasarja esimene osavõistlus,
millega algavad seitsmendad talvised karikavõistlused kiikingus.
Võistlus saab olema nauditav elamus pealtvaatajatele ning raske katsumus võistlejatele.
Kuupäev: 12. november 2017
Kellaaeg: 11.00
Koht: Pärnu Spordihall, Riia mnt 129
Ajakava: Võistluste ajakava selgub pärast eelregistreerimise lõppu, on orienteeruv ja võib võistluste
käigus muutuda.
Võistlusklassid:
- tüdrukud kuni 12 a

- poisid kuni 12 a

- neiud 13-16 a
- naisjuuniorid 17-20 a

- noormehed 13-16 a
- meesjuuniorid 17-20 a

- naised 21-39 a (vabaklass)

- mehed 21-39 a (vabaklass)

- naisseeniorid 40-49 a

- meesseeniorid 40-49 a

- naisseeniorid 50-59 a

- meesseeniorid 50-59 a

- naisseeniorid 60+ a

- meesseeniorid 60+ a

NB! Võistlustel avatakse võistlusklass juhul, kui sellesse eelregistreerib end vähemalt 3 võistlejat.
Juhul, kui mõnda võistlusklassi osalejate arvu tõttu ei avata, liiguvad end sellesse registreerinud
võistlejad automaatselt vanemasse võistlusklassi või vabaklassi.
Võistlustingimused:
- Maksimaalne võistlejate arv on piiratud 45 osalejani.
- Kõigil võistlejatel on kuni 3 resultatiivset võistluskatset.
-

Tüdrukute,

poiste,

neidude,

noormeeste,

naisjuuniorite

ning

mees-

ja

miinimumkõrgus on 4 meetrit.
- Naistel ja meesjuunioritel on miinimumkõrgus 4,50 meetrit ja meestel 5,50 meetrit.

naisseeniorite

- Võistlusklasside parimad selgitatakse pikimate aisapikkuste alusel, võrdse tulemuse korral on
parem postitiivse tulemi esimesena saavutanu. Saali maksimumkõrguse (6,93 m) korral selgub
parim kiikuja suurima ümber võlli sooritatud ringide arvu põhjal.
-

Võistlustel

võivad

osaleda

kõik

soovijad,

eelregistreerudes

leheküljel

www.kiiking.ee/voistlused/registreerimine/ või registreerides end võistluspäeval kohtuniku juures
kuni 1 tund pärast võistluste ametlikku algust.
- Eelregistreerunud peavad veenduma, et jõuavad võistluskohale vähemalt pool tundi enne oma
võistluskatse algust, et kinnitada oma osavõtt kohtuniku juures.
- Võistlused viiakse läbi vastavalt kehtivale kiikingu võistlusmäärustikule.
Võistlusest osavõtumaks:
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 on avatud 16.10 - 05.11.2017. Registreerumine sulgub kell 23.00
Täpsem info https://www.kiiking.ee/voistlused/registreerimine/
NB! Eelregistreerumised arvestatakse vaid juhul, kui osavõtutasu laekub korraldaja arvelduskontole
hiljemalt eelregistreerumisperioodi järgsel päeval.
Autasustamine: Iga avatava võistlusklassi kolmele paremale diplom ja medal.
Võistluse peakohtunik: Mirjam Pedaja
Võistlused korraldab: SK Vabariigi Võllimees.
Mirjam Pedaja
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/allkirjastatud digitaalselt/
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Info: Mirjam Pedaja, tel +372 56 848 225, e-post: vollimees@gmail.com

18. august 2017, Pärnu

