
 

 

Jõulud läbi 

   Võistlusjuhend 

„Jõulud läbi“ on kiikinguvõistlus, mille eesmärgiks on välja selgitada paremad kiikujad selle talve 

teisel sisetingimustes peetaval võistlusel. Selle võistlusega jätkuvad ka neljandad „Lahtised 

Pärnumaa talvised karikavõistlused kiikingus 2014–2015“. 

Võistlus saab olema nauditav elamus pealtvaatajatele ning raske katsumus võistlejatele.  

 

Kuupäev: 27. detsember 2014 

Koht: Pärnu Spordihall, Riia mnt 129 

Ajakava: Võistluste ajakava on orienteeruv ning võib võistluste käigus muutuda. 

11.00 – algab noorte võistlus 4 ja meeste võistlus 5,50 meetril. 

11.30 – algab naiste võistlus 4,50 meetril. 

 

Võistlusklassid:  

Kuni 16-aastased neiud, kuni 16-aastased noormehed, 17 ja vanemad naised, 17 ja vanemad 

mehed. 

NB! Võistlustel avatakse võistlusklass juhul, kui sellesse eelregistreerib end vähemalt 3 võistlejat. 

Kui võistlusklassi ei avata, siis teavitatakse teisi sellesse võistlusklassi registreerunuid võistlusklassi 

mitteavamisest. 

 

Võistlustingimused: 

Kõigil võistlejatel on kuni 5 resultatiivset võistluskatset. Neidude ja noormeeste võistlusklassi 

võistlejatel on miinimumkõrgus 4 meetrit.  Naistel on miinimumkõrgus 4,50 meetrit ja meestel 5,50 

meetrit. 

Pärnu Spordihallis on võimalik kiikuda saali keskel oleva kiigega kuni 6,93 meetrit ning saali serva 

poole jääval kiigel kuni ca 5,80 meetrit. Maksimaalsete aisapikkuste registreerimisel võib võistluste 

peakohtunik kohapeal seada kõigile võistlejatele (erinevate võistlusklasside piires) võrdseid 

piiranguid lähtuvalt spordihalli kahjustamise ohust. 

 



Võistlustel võivad osaleda kõik, kes on eelnevatel võistlustel/üritustel sooritanud katse vähemalt 

oma võistlusklassi algkõrgusel. 

 

Võistlusest osavõtumaks: 

5€ eelregistreerudes; 

7€ kohapeal (kuni 1 tund pärast võistluse ametlikku algust). 

NB! Sellised osavõtutasud kehtivad EKiikLi liikmetele (st EKiikLi liikmesklubisid esindavatele 

võistlejatele). Teistele (mitteliikmetele) lisandub osavõtumaksudele 2€! 

Eelregistreerumine on avatud kuni 26.12.2014 kella 17-ni. Selleks tuleb täita vastav ankeet 

aadressil: http://www.kiikingiliit.ee/registreerimine  

NB! Eelregistreerumised on aktsepteeritud, kui Teile on saadetud vastav kinnitus. 

 

Võistluse žürii: Tanel Kurisoo, Ivo Kändla ja Alari Vahtre. 

 

Võistlused korraldab: Eesti Kiikingi Liit koostöös SK-ga Vabariigi Võllimees. 

Eesti Kiikingi Liit, juhatuse liige: Ants Tamme / (allkirjastatud digitaalselt) 

Võistluse läbiviija: SK Vabariigi Võllimees 

Juhatuse liige: Joosep Männik / (allkirjastatud digitaalselt) 

Võistluste peakohtunik: Raul Kukk / (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Info: Ants Tamme: mob: +372 5211885, e-post: kontakt@kiikingiliit.ee 

 

13. novembril 2014. a Pärnus  

 

http://www.kiikingiliit.ee/registreerimine

