
                   
 

                                                  ehih 

                                                                                                                                                                   
 

AEG 22.november 2015.a. 

KOHT Paide E-Piim Spordihall (Aiavilja 1, Paide ) 

KORRALDAJA MTÜ Spordiklubi Maribel Paide Võimlemiskool 
E-mail: kert@voimlemiskool.ee  
Tel.      +372 53 301 823 
 

PROGRAMM JA 
VANUSKLASSID 

Võistlused toimuvad individuaalvõistluses vastavalt FIG võistlusmäärustele ja 
EEVL trampoliini töörühma poolt kinnitatud nõuetele järgmistes vanusklassides:   

Miniklass 2006-2008 TRA töörühma nõudmised 

Lasteklass 2003-2006 FIG WAGC 11-12.a. nõudmised 

Noorteklass 2001-2003 FIG WAGC 15-16.a. nõudmised 

Juunioriklass 1997-2001 FIG WAGC 17-18.a. nõudmised 

alljärgnevates kategooriates: 
 - poisid 
 - tüdrukud 
Võistlustel esitab iga sportlane kaks seeriat. Toimub eel- ning finaalvõistlus, kuhu 
pääsevad kuus (6) paremat sportlast eelvõistluste tulemuste põhjal. 
 
Võistlejad esitavad kaks tundi enne võistluse algust kirjalikult oma seeria 
Sekretariaadile. Võistlejatel on lubatud võistelda ainult ühes vanusklassis.  

VARUSTUS Üks (1) Eurotramp Trampolin 4x6 mm (FIG Certification) 
Üks (1) Eurotramp Trampolin 4x4 mm (FIG Certification) 

PAREMUSJÄRJESTUSE 
SELGITAMINE JA 
AUTASUSTAMINE 

Võitjad selgitatakse finaalvõistluste tulemuste põhjal. 
Iga vanusklassi 1. – 3. koha saavutanud võistlejaid autasustatakse karikate ja 
diplomitega. 
Karikad antakse välja juhul, kui vanusklassis/kategoorias võistleb vähemalt 3 
võistlejat.  

OSAVÕTUMAKS JA 
MAJANDAMINE 

Osavõtumaks on 15€ / võistleja 
Osavõtumaksud palume tasuda korraldava klubi poolt saadetud arve alusel 
Spordiklubi Maribel MTÜ pangakontole: EE892200221048078051 Swedbank AS 
vähemalt 5 päeva enne võistluste algust. 

KOHTUNIKUD Võistlustel osalevad klubid peavad esitama kohtunikud järgmiselt: 
2-10 võistlejat= 1 kohtunik; 11-20 võistlejat = 2 kohtunikku; 21-30 võistlejat = 3 
kohtunikku. Kohtuniku puudumisel tuleb maksta kohtunikutasu 100 €. 

REGISTREERIMINE  Nimeline ülesandmine 08.11.2015 

Lõplik ülesandmine 08.11.2015 

Ülesandmised esitada kirjalikult kert@voimlemiskool.ee 
Koopia eevl@eevl.ee 
Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise korral.  
Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 võimleja mitteosalemisel 
osavõtumaksu ei tagastata olenemata põhjusest. 

AKREDITEERIMINE Akrediteerimine toimub võistluspaigas 1,5 tundi enne võistluste algust 30 minuti 
jooksul, kus tuleb teatada ka muudatustest ülesandmistes.   

AJAKAVA Orienteeruv ajakava avaldatakse Paide Võimlemiskooli kodulehel 
www.voimlemiskool.ee ja EEVL kodulehel www.eevl.ee üks nädal enne 
võistlusi.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EESTI KARIKAVÕISTLUSED BATUUDIHÜPETES 

2015 

JUHEND 

mailto:kert@voimlemiskool.ee
mailto:eevl@eevl.ee
http://www.voimlemiskool.ee/
http://www.eevl.ee/


 2 

 
Lisa 1 
 
 
 

Kohustuslikud elemendid võistlusklassidele 
 
Miniklass (7-9.a) 
Seeria koosneb kümnest (10) elemendist, millest vähemalt üks peab olema vähemalt 270 kraadise 
saltopöörlemisega. Iga kohustuslik element peab olema võistluskaardil märgitud tärniga (*). 
1. 1 element maandumisega kõhule või seljale. 
 
 
Lasteklass (9-12.a) 
Seeria koosneb kümnest (10) elemendist, millest ainul kaks (2) võivad olla vähem kui 270 kraadise 
saltopöörlemisega. Iga kohustuslik element peab olema võistluskaardil märgitud tärniga (*). 
Antud nõudmised peavad olema sooritatud eraldi elementidena: 
1. 1 element maandumisega kõhule 
2. 1 element maandumisega seljale. 
 
 
Noorteklass (12-14.a) 
Seeria koosneb kümnest (10) elemendist, millest ainult üks (1) võib olla vähem kui 270 kraadise 
saltopöörlemisega. Iga kohustuslik element peab olema võistluskaardil märgitud tärniga (*). 
Antud nõudmised peavad olema sooritatud eraldi elementidena: 
1. vint taha ( taha salto 1/1 pöördega) 
2. rudi või rudi ball out (ette salto 1,5 vindipöördega või 1,25 saltopöörlemist seljalt koos 1,5 
vindipöördega) 
3. 1 element maandumisega kõhule või seljale. 
 
 
Juunioriklass (14-18.a) 
Seeria koosneb kümnest (10) elemendist, millest ainult üks (1) võib olla vähem kui 270 kraadise 
saltopöörlemisega. Iga kohustuslik element peab olema võistluskaardil märgitud tärniga (*). 
Antud nõudmised peavad olema sooritatud eraldi elementidena: 
1. 1 element maandumisega kõhule või seljale 
2. 1 element kõhult või seljalt - kombineeritud nõudmisega nr. 1 
3. 1 kahekordne ette või taha salto vindipöörlemisega või vindipöörlemiseta 
4. üks element vähemalt 540 kraadise vindipöörlemise ja vähemalt 360 kraadise saltopöörlemisega. 


