47. Eesti omavalitsuste suvemängud
TRIKITÕUKERATTA VÕISTLUS
AEG ja KOHT
Trikitõukeratta võistlus toimub laupäeval, 9. juulil algusega kell 12.00 Otepää Skatepargis (Mäe 8,
Otepää).
AJAKAVA (orienteeruv)
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-13.15
13.15-13.45
13.45-14.00
14.00-14.45

Kogunemine, Soojendused
Noorte Kvalifikatsioon
Naiste / Tüdrukute Soojendus
Naiste / Tüdrukute Võistlus (finaali ei toimu)
Noorte Finaal Soojendus
Noorte Finaal

15.00 NOORTE JA NAISTE AUTASUSTAMINE
15.15-15.30
15.30-16.30
16.45-17.30

Edasijõudnute Soojendus
Edasijõudnute Kvalifikatsioon
Edasijõudnute Finaal

18.00

EDASIJÕUDNUTE AUTASUSTAMINE

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi!
AUTASUSTAMINE
Iga võistlusklassi kolme paremat autasustatakse medalite ja diplomitega.
Trikiratas.ee paneb välja parimatele auhinnad.
Kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.
VÕISTLUSKLASSID
Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlusklassid (3):
PRO – edasijõudnud (14 ja vanemad)
Amatöörid (kuni 13. aastased)
Naised / Tüdrukud

2008. a varem sündinud
2009. a ja hiljem sündinud

Võistlejad võistlevad RUN*ide alusel, igal võistlejal on 2-3 runi, sõltuvalt osalejate arvust.
RUN* on üksi pargis sõitmine ettenähtud aja jooksul.
RUN - 45 sekundit kuni 1 minut.
Arvestatakse 2 runist 1 või 3 runist 2 sõltuvalt osavõtjate arvust.
Parimad selgitatakse punktiskoori alusel.
HINDAMINE
Kohtunikud hindavad:
1) trikkide raskustase ja erinevate trikkide kombineerimine
2) skatepargi ja obstaaklite kasutus
3) kiirus, kõrgus, kaugus
4) sõidustiil ja trikkide sooritus puhtus
VÕISKONDLIKU PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad kohapunkte alljärgnevalt:
I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht – 17 p jne.
Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Võistkondlik paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse iga omavalitsuse 4 parema tulemuse
kohapunktid. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
OSAVÕTJAD
Linnade ja valdade võistkonnad moodustatakse antud omavalitsuse territooriumil elavatest,
töötavatest, õppivatest või antud omavalitsuse spordiklubides registreeritud sportlastest.
Palume kinni pidada osalemise reeglitest!
REGISTREERIMINE
Eesti omavalitsuste suvemängudele registreerimine ja toitlustamise tellimine toimub ainult
veebipõhiselt aadressil http://www.joud.ee/est/g161/
Suvemängudeks on loodud eraldi moodul, kus avaneb kavas olevate spordialade loetelu.
Registreerimismooduli kaudu saate teha korraga kõigi võistkondade registreerimise ja tellida
toitlustamise.
Registreerimise ja toitlustamise tellimise tähtaeg on 30. juuni 2022. a.
Soovitatav on registreerimine teha oma linna või valla esindaja kaudu.
Osalejate toitlustamine toimub Tehvandi staadioni juures ettetellimise alusel.
Lõunasöök 13:00-15:00, õhtusöök 17:00-19:00.
OSAVÕTUMAKS
Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast
osavõtumaksust, milline on 12.- eurot iga osavõtja kohta igal spordialal. Osavõtumaks üle kanda arve
alusel vastavalt maksetähtajale.
TRIKITÕUKERATTA VÕISTLUSE PEAKOHTUNIK
Deeno Lippand – Tel 53407625, e-mail deeno123@hot.ee
Suvemängude info

http://www.joud.ee/est/g78s5711

Eestimaa Spordiliit Jõud

