
                                       
X - Viljandimaa lahtised meistrivõistlused kiikingus 2012VõistlusjuhendX-Viljandimaa meistrivõistluste eesmärk on säilitada nende võistluste järjepidevus ja selgitada 2012 aasta Viljandimaa parimad kiikujad neljas võistlusklassis.X-Viljandimaa lahtised meistrivõistlused kiikumises 2012 toimuvad: 
Viljandi maakonnas, Karksi vallas, Polli külas, Karksi lennuväljal
11. august 2012 algusega kell 11:0011:00 – algab võistlus kolme meetriga;12:00 – algab võistlus neljal ja viiel meetril vastavalt võistlusklassidele.15:00 – algab võistlus kuuest meetrist.Võistlused toimuvad 4 võistlusklassis:

• kuni 16aastased neiud,
• Kuni 16aastased noormehed,
• 17 ja vanemad mehed,
• 17 ja vanemad naised.Kõigil võistlejatel on kuni 5  resultatiivset võistluskatset.  Meeste võistlusklassis on 5st kuni 6 meetrini võimalik sooritada 3 resultatiivset võistluskatset.Neidude ja noormeeste võistlusklassil ning esmakordselt võistlustest osavõtvatel välisvõistlejatel on algkõrgus 3,00 meetrit.  Naistel on algkõrgus 3,00 meetrit ja meestel 5,00 meetrit. Võistlusel osalemistasu:Neiud ja noormehed 5 eurot – naised ja mehed 10 eurot.Eelnevalt registreerunud võistlejad on osalemis tasust vabastatud.  Võistleja saab osaleda ainult ühes võistlusklassis.Võistlustel  võivad osaleda kõik soovijad.  Võistluste ajakava on informatiivne ning võib võistluste käigus  jooksvalt  muutuda.  Võitjatele  paneb  välja  diplomid  ning  maakonna  medalid  Viljandimaa Spordiliit  (12  diplomit,  12  medalit  ja  5  tänukirja).  Viljandimaa  meistrivõistluste  medali  ja 

diplomiga autasustatakse Viljandimaa elanike või Viljandimaale registreeritud spordiklubide 
liikmeid.Võistluse žüriisse kuuluvad: Ants Tamme, Margit Kurvits ja Ado Kosk.Võistlused korraldab: Viljandimaa SpordiliitEsindaja............................................................................................................../Margit Kurvits/tel: 5022521Lennuvälja haldaja ........................................................................./Korraldaja Hendrik Agur/ 5077757Karksi valla esindaja...................................................................../                                                                    /   Võistluse läbiviija: SPORDIKLUBI KIVA-KIIKING Registrikood: 80341554Juhatuse liige ............................................................................................................................../Tanel Kurisoo/Juhatuse liige ...................................................................................................../Raimo Merekivi/55578993Võistluste peakohtunik:............................................................................................../Ado Kosk/51996712Kiikingi liidu juhataja:............................................................................................/Ants Tamme/ 5211885
Võistluste koordinaatorid:  Raul Kukk           tel 56 771 505; e-mail: Raul  .  kukk  @  hotmail  .  com                                                       Raimo Merekivi tel 55 578 993; e-mail: raimomerekivi@gmail.com       
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Viljandimaal toimunud meistrivõistlused Kiikingus/ülevõlli kiikumises:I-Viljandimaa lahtised meistri võistlused kiikingusMulgi Rammumehe raames19. august 2000 a. Viljandi linnastaadionil19-osavõtjat.II- Viljandimaa lahtised Meistrivõistlused14. - 15. juuli 2001 a. Viljandis järve rannasLäbiviija: SK Valma-TammeNoorte võistlused 14. juuli 2001 a.Naiste ja meeste võistlused 15. juuli 2001 a.22-osavõtjatIII-Viljandimaa lahtised meistrivõistlused kiikingus 2003Toimumise aeg: 09. augustil 2003Toimumise koht: Valma-Tamme talus23-osavõtjatIV-Viljandimaa meistrivõistlused kiikingus 2004Toimumise aeg: 17. juulil 2004Toimumise koht: Viljandimaal Kõpu vallas Valmal26-osavõtjatV-Viljandimaa Lahtised meistrivõistlused kiikingus 2006Toimumise aeg: 5. august 2006. a.Toimumise koht: Suure-Jaanis järveäärsel staadionil32-osavõtjatVI-Viljandimaa lahtised meistrivõistlused Kiikingus 2007Toimumise aeg: 04. august 2007Toimumise koht: Suure-Jaanis järve äärsel platsil24-osavõtjatVII-Viljandimaa lahtised meistrivõistlused kiikingis 2008Toimumise aeg: 19. juulil 2008Toimumise koht: Kõpus mõisahoone esisel platsil23-osavõtjatVIII-Viljandimaa lahtised Meistrivõistlused 2009Toimumise aeg: 15. augustil 2009Toimumise koht: Valma‐Tamme talu, Vanaveski küla28-osavõtjatIX- Viljandimaa lahtised meistrivõistlused ülevõlli kiikumises 2010Toimumise aeg: 19. september 2010Toimumise koht: Tusti külaplats20- osavõtjat


