Viljandimaa lahtised Meistrivõistlused Kiikingus 2009
VÕISTLUSJUHEND
Viljandimaa lahtised Meistrivõistlused Kiikingus toimuvad 15. augustil 2009.a.
Viljandimaal, Kõpu vallas, Vanaveski külas, Valma-Tamme talus, algusega kell 11:00
Võistlused toimuvad kümnes võistlusklassis:
• tüdrukud ja poisid
(vanuses kuni 12 aatat),
• neiud ja noormehed
(vanuses 13 kuni 16 aastat),
• naisjuuniorid ja meesjuuniorid
(vanuses 17 kuni 20 aastat),
• naised ja mehed
(vanuses 21 kuni 49 aastat),
• nais-ja meesseeniorid
(vanuses 50 ja vanemad).
Võistlustel kiige algaisapikkused on võistlusklasside lõikes järgmised:
• tüdrukud ja poisid
3 (kolm) meetrit,
• neiud, noormehed ja naisjuuniorid, naised 4 (neli) meetrit,
• meesjuuniorid
4,5 (neli koma viis) meetrit,
• mehed
5,5 (viis koma viis) meetrit
• nais-ja meesseeniorid
algkõrguse valik vaba
Stardimaksud on võistlusklasside lõikes järgmised:
• tüdrukud, poisid, neiud ja noormehed
25.- krooni
• naisjuuniorid ja meesjuuniorid
50.- krooni
• naised ja mehed
100.-krooni
• nais-ja meesseeniorid
50.-krooni
Võistlus algab mitme kiige peal paralleelselt. Võistlejad saavad võistelda ainult ühes
võistlusklassis. Võistlusklassi peavad võistlejad valima enne võistluste algust. Võistlusklassi
piires samal aisapikkusel kiikumise järjekorra selgitamine toimub registreerimise
järjekorras(esimesena kiigub esimesena registreerunu).
Nooremad võivad võistelda ka vanemas võistlusklassis.
Algkõrguse või järgnevate kõrguste mitteületamisel ei saa võistleja võistlust jätkata.
Võistleja riietus peab vastama eetikanormidele.
Võistluste käigus kiige aisasid ei lühendata.
Sama aisapikkuse ületamisel on võitja esimesena sama kõrguse ületanu. Järgmise
võistluskõrguse peab võistleja ütlema enne temale järgneva samas võistlusklassis võistleva
võistleja võistluskatse algust. Katse alguseks loetakse hoo lükkamist võistlejale.
Stardimaksu ei maksa eelnevalt registreerunud Eesti Kiikingu Liidu liikmesklubide liikmed,
kellel on tasutud Eesti Kiikingu Liidu aastamaks 2009 aasta eest.
Võistleja kinnisidumisel tuleb enne siduda käed ja siis alles jalad. Peale võistluskatse
sooritamist ei tohi võistleja enne jalgade lahtisidumist oma käsi ise lahti siduda.
Kohtunikul on õigus võistluste käigus juhendit muuta.
Võistluste korraldajad:
Eesti Kiikingi Liit .................................................................. Urmas Laansalu
Viljandimaa Spordiliit: .......................................................... Margit Kurvits
Võistlused viib läbi:
SK Valma-Tamme :...............................................................Tarmo Männigo
Võistluste peakohtunik:

.....................................................Ene Laansalu

INFO JA REGISTREERIMINE:
Tarmo Männigo

+ 372 50 53 472

tarmo@kiiking.ee

