
                                                                                                                                               
 
 

 

AEG 16.11.2019.a. 
KOHT Põlva kooli võimla, Lina 21/Kooli 1, Põlva 
KORRALDAJA MTÜ Spordiklubi Traps 

e-mail: info@sktraps.ee,karin@sktraps.ee, tel: +372 5042862 

PROGRAMM JA 
VANUSEKLASSID 

Võistlused toimuvad vastavalt FIG trampoliinvõimlemise ning EEVL 
trampoliinvõimlemise toimkonna juhatuse poolt kinnitatud võistlusmäärustele 
individuaalvõistluses järgmistes vanuseklassides: 
 
Miniklass                  2010-2012      
Lasteklass                 2007-2010      
Noorteklass          2005-2007      
Juunioriklass            1998-2005       
Alljärgnevates kategooriates: 
- poisid 
- tüdrukud 
Võistlustel esitab iga sportlane kaks seeriat. 
 
Võistlejad esitavad kaks tundi enne võistluse algust kirjalikul kujul oma seeria 
sekretariaadile. Sportlasel on lubatud võistelda ainult ühes vanuseklassis ja kategoorias.  

PAREMUSJÄRJESTUSE 
SELGITAMINE  

JA AUTASUSTAMINE 

Eesti karikavõistluste võitjad selgitatakse kõikides vanuseklasside ja kategooriates 
eelvõistluste tulemuste põhjal. Kõikides vanuseklassides ja kategooriates autasustatakse 
1. – 3. koha saavutanud võistlejaid karikate ja diplomitega juhul, kui 
vanuseklassis/kategoorias võistleb 4 või rohkem võimlejat. Kui noorte- ja juuniorklassi 
ei ole piisavalt osalejaid, siis tõstetakse klassid kokku ning kõik võistlevad 
juuniorklassis. 

OSAVÕTUMAKS JA  
MAJANDAMINE 

Individuaalvõistleja: 17 eur / võistleja. Kui võistleja osaleb ka Eesti KV batuudihüpetes, 
siis osalustasu 27 eur/võistleja. 

Osavõtumaksud palume tasuda korraldava klubi poolt saadetud arve alusel MTÜ 
Spordiklubi Traps pangakontole LHV pangas EE977700771001987985 vähemalt 5 
päeva enne võistluste algust. 

KOHTUNIKUD 

 

  
Klubid, kelle võimlejad osalevad võistlustel, peavad esitama kohtunikud järgmiselt:  
2-10 võistlejat = 1 kohtunik; 11-20 võistlejat = 2 kohtunikku; 21-30 võistlejat = 3 
kohtunikku. Kohtuniku puudumisel tuleb maksta kohtunikutasu 50 €.  
Hilisemal ülesandmisel rakendatakse kahekordset osalustasu.  

 

REGISTREERIMINE  Ülesandmised esitada kirjalikult info@sktraps.ee 

Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise korral. 

Registreeritud võistlejaid on võimalik võistlusnimekirjast eemaldada kuni 09. 
novembrini 2019.aastal. Hilisemal mitteosalemisest teavitamisel võistlejat 
osavõtumaksust ei vabastata. (EEVL tegutsemiskord punkt 5.4). Trauma korral 
tagastatakse 50% osavõtumaksust. 

Nimeline ülesandmine 02.11.19 

Lõplik ülesandmine 09.11.19 
 

AKREDITEERIMINE Akrediteerimine toimub võistluspaigas kell 08:30-09:30, muudatusi ülesandmises võib teha kuni 
akrediteerimisaja lõpuni. 

ESIALGNE AJAKAVA Laupäev, 16.11.2019 
08:30-09:45 Akrediteerimine 
09:30-09:50 Kohtunike koosolek 
09:00-10:00 Lasteklassi soojendus topelt-trampeti hüpetes 
10:00-10:15 Võistluste avamine 
10:15-10:45 Lasteklassi võistlus topelt-trampeti hüpetes 
11:45-12:45 Miniklassi soojendus topelt-trampeti hüpetes 
12:45-13.15 Miniklassi võistlus topelt-trampeti hüpetes 
14:00-15:00 Noorte- ja Juunioriklassi soojendus topelt-trampeti 
hüpetes 
15:00-15:30 Noorte- ja Juunioriklassi võistlus topelt-trampeti hüptes 
20.45 Autasustamine 

NB! Tegemist on esialgse ajakavaga, mis täpsustatakse peale registreerimise lõppu. 

I EESTI KARIKAVÕISTLUSED 
 TOPELT-TRAMPETI HÜPETES 

 
JUHEND 



LISAINFORMATSIOON VARUSTUS:Üks (1) Eurotramp Ulitmate Double-Minitramp  6x6 mm (FIG 
Certification) 
Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike 

isikuandmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel võistlusprotokollis, 

sporttech.io keskkonnas, spordialaliidu kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites. 

Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud 

samuti loa ka endast tehtud visuaalseid materjale avaldada (fotod, videod). Juhul, kui 

isik ei ole nõus oma isikuandmete kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse 

peakorraldajat või/ja alaliitu kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks. 
 

 


