
 

 

                                 

 

 

 

 

XIV Pärnumaa lahtised meistrivõistlused kiikingus 2017 

Võistlusjuhend 

Eesmärk: välja selgitada Pärnumaa parimad kiikujad erinevates võistlusklassides ning tutvustada ja 

populariseerida kiikingut kui spordiala. Kiikinguvõistlus on nauditav kogemus võistlejatele ning 

põnev jälgida pealtvaatajatel. Konkreetne võistlus on suviste karikavõistluste osavõistluseks, mille 

parim klubi saab saab enda kätte klubidevahelise rändkarika. 

Aeg ja koht: 6. augustil 2017 kell 11, Pärnu vallikäärus. 

Ajakava: võistluste ajakava selgub pärast eelregistreerimise lõppu ning on orienteeruv ja võib 

võistluste käigus muutuda. 

 

Võistlusklassid: 

 

- tüdrukud kuni 12 a - poisid kuni 12 a 

- neiud 13-16 a - noormehed 13-16 a 

- naisjuuniorid 17-20 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 

 

Tähelepanu! Võistlustel avatakse võistlusklass juhul, kui sellesse eelregistreerib end vähemalt 3 

võistlejat. Kui mõnda võistlusklassi osalejate vähesuse tõttu ei avata, liiguvad end sellesse 

eelregistreerinud võistlejad vabaklassile lähemasse võistlusklassi. Liikumine toimub 3 võistleja 

täitumiseni. 

 

Võistlustingimused: 

 Kõigil võistlejatel on kuni 5 resultatiivset võistluskatset.  

 Tüdrukute, poiste, neidude, noormeeste, naisjuuniorite, mees- ja naisseeniorite 

miinimumkõrgus on 3,5 meetrit. 

 Naistel ja meesjuunioritel on miinimumkõrgus 4,00 meetrit ja meestel 5,00 meetrit.  

 Meeste võistlusklassis on 5st kuni 6 meetrini võimalik sooritada kuni 3 resultatiivset 

võistluskatset.  

 Võistlusklasside parimad selgitatakse pikimate aisapikkuste alusel.  



 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. 

 

Osavõtumaksud: 

 5€ eelregistreerudes Eesti Kiikingi Liitu (EKiikL) kuuluvate klubide liikmetele; 

 7€ eelregistreerudes EKiikL-isse mitte kuuluva klubi liikmena või klubita 

võistlejana; 

 12€ kohapeal. 

Eelregistreerumine läbi kiiking.ee keskkonna on avatud kuni 30.07.2017 kella 23-ni! 

 

NB! Eelregistreerumised läbi kiiking.ee keskkonna on aktsepteeritud, kui Teil on tasutud 

osavõtutasu eelregistreerumise perioodi järgseks päevaks. Ülekande laekumist kontrollitakse 

eelregistreerumisperioodi lõpu järgse päeva õhtul kell 17. 

Autasustamine: Iga võistlusklassi kolmele parimale medal ja diplom. 

Võistluse peakohtunik: Mirjam Pedaja 

Võistlused korraldab: SK Vabariigi Võllimees koostöös Eesti Kiikingi Liidu ja Pärnumaa 

Spordiliiduga. 

 

Info: SK Vabariigi Võllimees, vollimees@gmail.com 

Ants Tamme Liis Papagoi Kaiu Kustasson 

SK Vabariigi Võllimees Eesti Kiikingi Liit Pärnumaa Spordiliit 

juhatuse liige juhatuse liige tegevjuht 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

10. aprill 2017, Pärnu 

 

http://www.kiiking.ee/voistlused/registreerimine/

