XV BG KEVADTURNIIR 2022
JUHEND

AEG

23.-24.04.2022.a.

KOHT

TARTU, Aianduse 4, Variku spordihoone
MTÜ SK Biomechanics group
E-mail: sigrid@trampoline.ee
Tel.: +372 55 596 835
Võistlused toimuvad vastavalt FIG trampoliini tehnilistele reeglitele ja
trampoliinvõimlemise toimkonna poolt kinnitatud programmile.

KORRALDAJA
PROGRAMM JA
VANUSKLASSID

BATUUDIHÜPPEVÕISTLUS
Algajate klass
2015-...
Lasteklass
2010-2015
Noorteklass
2007-2010
Juunioriklass
2004-2007
Meistriklass
...-2004

vähemalt 3 saltot
vähemalt 5 saltot
vähemalt 7 saltot

vt lisa 1
vt lisa 1
vt lisa 1
vt lisa 1
vt lisa 1

TOPELT-TRAMPETIHÜPPEVÕISTLUS
Lasteklass
2010-2015
Noorteklass
2007-2010
Juunioriklass
2004-2007
Meistriklass
...-2004
KONNAHÜPETE VOOR
Piiranguteta
alljärgnevates kategooriates:
poisid
tüdrukud

PAREMUSJÄRJESTUSE
SELGITAMINE
JA AUTASUSTAMINE

OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE

Võistlejal on lubatud võistelda ainult ühes vanuseklassis nii individuaal- kui ka
topelt-trampetihüpetes.
Võistlejatel tuleb esitada oma seeria kirjalikult sekretariaati 2 tundi enne
võistluse algust.
Algajate klassi paremusjärjestus selgitatakse 2 hüppeseeria tulemuste põhjal.
Batuudi- ja topelt-trampetihüpete võistluse paremusjärjestus Laste-, Noorte-,
Juuniori- ja Meistriklassis selgitatakse finaalkatse põhjal (finaal algab 0), kui on
piisavalt osalejaid või eelvooru seeria(te) põhjal, kui osalejaid on liiga vähe.
Finaali pääseb:
1. Kui vanusegrupis on 4 või vähem võistlejat, siis finaali ei toimu.
2. Kui vanusegrupis on 5-6 võistlejat, siis pääseb finaali 4 võistlejat.
3. Kui vanusegrupis on 7-8 võistlejat, siis pääseb finaali 6 võistlejat.
4. Kui vanusegrupis on 9+ võistlejat, siis pääseb finaali 8 võistlejat.
Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse medali ja meenega. Iga
vanuseklassi võitjat autasustatakse lisaks karikaga. Kõiki osalejaid
autasustatakse diplomiga.
Autasustamisel viibimine on kohustuslik iga vanuseklassi kolmele parimale. Kui
võistleja ei tule autasustamisele, siis antakse tema koht järgmisele.
Konnahüpe: 5 €
Üks ala: 40€ / võistleja. Soodushinnaga 25€ / võistleja saavad registreerida
klubid, kes on viimase kahe aasta jooksul Eestis tiitlivõistluseid (Eesti MV /
Eesti KV) korraldanud.

Kaks ala: 60 €. Soodushinnaga 40€ / võistleja saavad registreerida klubid, kes
on viimase kahe aasta jooksul Eestis tiitlivõistluseid (Eesti MV / Eesti KV)
korraldanud.
Osavõtumaksu tasumine toimub kohapeal sularahas. Eelregistreerimise
tähtaegselt esitanud klubid saavad osalustasudelt soodustust 10%.
Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 on mitteosalenud voimleja
osavotumaksu tagastamine voimalik ainult tervislikel põhjustel. Antud juhul on
korraldajal kohustus tagastada osavotumaks 50% ulatuses.

KOHTUNIKUD

REGISTREERIMINE

AKREDITEERIMINE
AJAKAVA

Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise
korral.
Klubid, kelle võimlejad osalevad võistlustel ja eraisikud, peavad esitama
kohtunikud järgmiselt: 1-10 võistlejat = 1 kohtunik; 11-20 võistlejat = 2
kohtunikku; 21-30 võistlejat = 3 kohtunikku. Kohtuniku puudumisel tuleb maksta
kohtunikutasu iga võistleja kohta 20€
Eelregistreerimine
25.02.2022
Nimeline ülesandmine
08.04.2022
Lõplik ülesandmine
13.04.2022
Akrediteerimine toimub võistluspaigas. Muudatusi ülesandmises võib teha kuni
üks tund enne võistluste algust.
Ajakava avalikustatakse umbes 2 nädalat enne võistlust.
VARUSTUS: Kaks (2) Eurotramp Ultimate 4x4 mm (FIG Certification),
üks (1) Eurotramp Ultimate DMT 6x6 mm (FIG Certification).
Korraldaja ei kindlusta julgestajate olemasolu. Batuudid asetesevad lahus.
Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike isikuandmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel võistlusprotokollis,
sporttech.io keskkonnas, spordialaliidu ja/või korraldaja kodulehel ning sotsiaalmeediakanalites.
Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud,
vabatahtlikud automaatselt loa endast tehtud visuaalseid materjale ka avaldada
(fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus oma isikuandmete ja visuaalsete
materjalide kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse peakorraldajat ja
alaliitu kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks.

LISAINFORMATSIOON

DOPING Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks.
Dopingukontrollist keeldumist või kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli
rikkumisena.
COVID 19 Uritusele ei ole lubatud isikud, kes on viimase 14 päeva jooksul
haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19
haigestunuga. Uritust külastama või sellel osalema ei ole lubatud ka ägeda
respiratoorse nakkushaiguse sümptomitega (palavik, kuiv koha,
hingamisraskused) isikud. Soovitame vältida ürituse külastamist riskirühma
kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja kroonilisi haiguseid põdevad inimesed).
Võistlusjuhendi koostamise hetkel on võistlused planeeritud pealtvaatajatega,
kuid kehtib koroonapassi esitamise nõue koos isikut tõendava dokumendiga
(üle 12. aastastele pealtvaatajatele). Sama nõue kehtib kõikidele üle 18.
aastastele sportlastele. Lõplik otsus pealtvaatajate ja sportlaste osas tehakse
hiljemalt 2 päeva enne ürituse algust tulenevalt Vabariigi Valitsuse
korraldustest ning Terviseameti juhistest.

PRETENSIOONID

Pretensiooni võib esitada ainult raskushinde kohta. Kui on ilmselge sisestamise
või arvutamise viga, siis sellele võib paneelijuhi või peakohtuniku tähelepanu
juhtida.
Raskushinde vaidlustamine on lubatud ainult siis, kui see tehakse suuliselt
vahetult pärast hinde avaldamist või hiljemalt enne järgmise võimleja tulemuse
näitamist. Grupi viimase võimleja puhul on see piir üks minut pärast tulemuse
näitamist.

Lisa 1
Kohustuslikud elemendid võistlusklassidele
Algajate klass (kohustuslik ja valikseeria) ja ajahinnet ei panda.
5. kõhule
0,1
6. püsti
0,1
7. harkupphüpe
–
8. poolpoordhüpe
0,1
9. istesse
–
10. poolpoordhüpe püsti
0,1
11. kägarhüpe
–
12. upphüpe
–
13. seljale
0,1
14. püsti
0,1
Raskusaste
0,6
VÕI
1. kõhule
2. püsti
3. kägarhüpe
4. poolpoordhüpe
5. istesse
6. poolpoordhüpe istesse
7. poolpoordhüpe püsti
8. harkupphüpe
9. seljale
10. poolpoordhüpe püsti
Raskusaste

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,8

Lasteklass - 10 erinevat elementi
1. seeria - vähemalt 3 saltot vähemalt 270˚ saltopoorlemisega
2. seeria - valikseeria
Noorteklass - 10 erinevat elementi
1. seeria - vähemalt 5 saltot vähemalt 270˚ saltopoorlemisega
2. seeria - valikseeria
Juunioriklass - 10 erinevat elementi
1. seeria - vähemalt 7 saltot vähemalt 270˚ saltopoorlemisega
2. seeria – valikseeria
Meistriklass – vastavalt kehtivale CoP

