KLASSIFIKATSIOON 2008/2009
A-KLASS
Algajad I 2001/2002:
Vabakava 2 min (±10 sek)

1. Hüppeelementide arv on max. viis (5), millest
- vähemalt kaks (2) on soolohüpped ja
- vähemalt üks (1) ja mitte rohkem kui kolm (3) on kaskaadid või hüpete
järjestused.
Ainult üks (1) kaskaad võib sisaldada kolme (3) hüpet.
2. Peab olema vähemalt kaks (2), max. kolm (3) erinevat piruetti, kõik vähemalt
kolm (3) ringi.
3. Peavad olema sammud ja/või spiraalid (spiraalides nõutud vähemalt kaks (2)
asendit, kaks (2) sekundit igas asendis, kõik asendid kaare peal; nõutud on
jalavahetus ning ühes asendis ei tohi hoida käega vabast jalast kinni).

Algajad II 1999/2000:
Vabakava:

tüdrukud 2 min (±10 sek)
poisid 2 min 30 sek (±10 sek)

1. Hüppeelementide arv on max. viis (5), millest
- vähemalt kaks (2) on soolohüpped ja üks (1) neist peab olema Axel ning
- vähemalt üks (1) ja mitte rohkem kui kolm (3) on kaskaadid või hüpete
järjestused.
Ainult üks (1) kaskaad võib sisaldada kolme (3) hüpet.
2. Peab olema vähemalt kaks (2), max. kolm (3) erinevat piruetti.
- üks (1) neist peab olema piruetikombinatsioon (ühe (1) jalavahetuse ja
vähemalt kahe (2) asendivahetusega: liibeluu, madal, püsti; 4+4 ringi).
- ülejäänud piruetid min. neli (4) ringi.
3. Tüdrukutel peavad olema sammud ja/või spiraalid (spiraalides vähemalt kaks (2)
asendit, kaks (2) sekundit igas asendis, kõik asendid kaare peal; nõutud on
jalavahetus ning ühes asendis ei tohi hoida vabast jalast kinni).
4. Poistel nõutud nii sammud kui spiraalid.
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Noorvõistlejad I 1998/1997:
Vabakava:

tüdrukud 2'30 (±10 sek)
poisid 3'00 (±10 sek)

1. Tüdrukutel on hüppeelementide arv max. viis (5) ja poistel kuus (6), millest
- üks peab olema 1x või 2x Axel ja
- vähemalt üks (1) ja mitte rohkem kui kolm (3) on kaskaadid või hüpete
järjestused. Nendest vähemalt üks (1) kaskaad või hüpete järjestus peab
sisaldama 2x hüpet.
Ainult üks (1) kaskaad võib sisaldada kolme (3) hüpet.
2. Kolm erinevat piruetti, millest
- üks (1) on hüppest piruett, viis (5) ringi,
- üks (1) on piruetikombinatsioon ühe (1) jalavahetuse ja vähemalt kahe (2)
asendivahetusega: liibeluu, madal, püsti (5+5 ringi),
- üks (1) on vabal valikul piruett, viis (5) ringi.
3. Sammude kombinatsioon.
4. Spiraalid (vähemalt kolm (3) asendit, kaks (2) sekundit igas asendis, kõik
asendid kaare peal, nõutud on jalavahetus ning ühes asendis ei tohi hoida
vabast jalast kinni).

Noorvõistlejad II 1995/1996:
Vabakava:

tüdrukud 3'00 (±10 sek)
poisid 3'30 (±10 sek)

1. Tüdrukutel on hüppeelementide arv max. 6 ja poistel max. 7, millest
- üks peab olema Axel ja
- üks (1) kuni kolm (3) kaskaadi või hüpete järjestused.
Ainult 1 kaskaad võib sisaldada kolme (3) hüpet.
Ainult kahte (2)erinevat, 3-ringilised hüpet võib korrata kas kaskaadis või hüpete
järjestuses.
2. Peab olema vähemalt 3 erinevat piruetti, millest
- 1 peab olema piruetikombinatsioon (kokku 10 ringi). Piruetikombinatsioonis on
nõutud miinimum ringide arv positsioonis 2 ringi. Kui seda nõuet ei täideta,
positsiooni ei loeta. Jalavahetuste arv piruetikombinatsioonis on vaba.
- 1 hüppest piruett ilma positsioonivahetuseta ja ilma jalavahetuseta (min. 6
ringi)
- üks on vabal valikul piruett, kuus (6) ringi
3. Tüdrukutel peab olema maksimaalselt 1 sammude ja 1 spiraalide järjestus, milles
on vähemalt 2 spiraali asendit à 3 sek. kaarel ning ühes asendis ei tohi hoida
vabast jalast kinni.
4. Poistel peab olema kaks (2) erinevat sammude kombinatsiooni.
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ISU süsteemi hindamise mõned kriteeriumide muudatused (kohandamised
laste/noorte kategooriatele):
1. Nõutud miinimumi täitmine garanteerib I taseme.
2. Muusika pikkus – iga liigse 5 sekundi eest karistus 0.5 punkti
3. Kõigis ülalmainitud kategooriates hinnatakse teises hindes 3
komponenti:
- uisutamise baasoskus
- üleminekud elemendist elementi
- esitus, kava kompositsioon, muusika interpreteerimine.
4. Igat sama nimetusega hüpet võib sooritada max. (2) kaks korda, kuid
Axel-tüüpi hüppeid võib kavas olla 3 (v.a.Novice).
5. Hüpete järjestus võib sisaldada piiramata arv hüppeid, kuid ainult
kahte kõige raskemat hüpet arvestatakse.
6. Spiraalides võetakse arvesse vaid kolm esimest spiraaliasendit.
7. Piruettides – Bielmanni asend on lubatud vaid 2 korda.

NOVICE - ISU Comm. 1397 (http://isu.sportcentric.net/db//files/serve.php?id=457)
JUUNIORID ja SEENIORID – ISU Special Regulations and Technical Rules for
Single and Pair Skating and Ice Dancing 2008
(http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-191592-208815-140518-0file,00.pdf)
Üksiksõidu lühikava – reegel 501
Üksiksõidu vabakava – reegel 520
Paarissõidu lühikava – reegel 513
Paarissõidu vabakava – reegel 521
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KLASSIFIKATSIOON 2008/2009 : JÄÄTANTS
PRE-NOVICE vastavalt ISU kommünikeedele Nr.1288, 1331, (1496, 1522).
Vanus: Hooaja alguseks, s.o.1.juuliks tüdruk ei tohi olla saanud 12-, poiss 14aastaseks.
KOHUSTUSLIKUD TANTSUD : Foxtrot
American Waltz
VABATANTS aeg 2.30 min. +/- 10sek.
Vokaalne muusika pole lubatud.
Kohustuslikud elemendid:
1 tõste ( aga mitte rohkem) valitud järgmistest tõstetest: a) tõste sirgel
b) tõste kurvil
c) pööretega tõste
1 piruett (aga mitte rohkem), nõutud mõlemal partneril 2 pööret ühel jalal.
Alustada võib kahelt jalalt
1 sammude järjestus, kas diagonaalil (esitatud võimalikult nurgast nurka) või keskjoonel (esitatud pikitelje täies ulatuses), kasutades erinevaid tantsupoose,
v.a. täies pikkuses sirutatud käsivartega käsikäes poos.
Sünkroonsed twizlid : 1 twizel, sooritatud mõlema partneri poolt ühel jalal.
Twizel peab olema vähemalt ühe ringiline ja sujuvalt esitatud.

NOVICE vastavalt ISU kommunikeedele Nr. 1288, 1331,(1496, 1522).
Vanus: Hooaja alguseks, s.o. 1.juuliks kumbki partner ei tohi olla noorem kui 10.a.,
kusjuures tüdruk ei tohi olla saanud 15, poiss 17-aastaseks

KOHUSTUSLIKUD TANTSUD:

American Waltz
Kilian
Tango

VABATANTS aeg 3 min. +/- 10sek.
Vokaalne muusika pole lubatud
Kohustuslikud elemendid:
2 tõstet: erinevat tüüpi , valitud kuni 5 sekundi pikkusega tõstete hulgast:
a) staatiline tõste
b) tõste sirgel
c) tõste kurvil
d) pööretega tõste
1 piruett (aga mitte rohkem) mõlemal partneril 3 pööret ühel jalal. Piruettide
kombinatsioon pole lubatud.
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1 sammude järjestus ringil vastupäeva valsi, tango või foxtroti poosis. Ringi
läbimõõduks jääväljaku lühem telg.
Sünkroonsed twizlid : üks komplekt, mis koosneb 2 twizlist ühel jalal, esitatud
mõlema partneri poolt kuni kolme sammuga twizlite vahel. Kõik twizlid peavad
olema vähemalt üheringilised ja sujuvalt esitatud.
JUUNIORID vastavalt ISU reeglitele 608,609,610 ja kommunikeedele 1496, 1522.
Vanus: Hooaja alguseks, s.o.1.juuliks peavad mõlemad partnerid olema saanud
vähemalt 13 aastat vanaks, kusjuures tüdruk ei tohi olla saanud 19 ja poiss 21.
KOHUSTUSLIKUD TANTSUD: Starlight Waltz
Paso Doble
ORIGINAALTANTS : Rhythms and Dances of the 1920’s, 1930’s or 1940,s
aeg 2.30 min +/-10sek..
Võib valida üks või kaks rütmi/tantsu aastatest 1920 või 1930 või 1940 (v.a. tango). Kui
on valitud kaks erinevat rütmi, siis ühte neist võib korrata (iga rütm võib olla erinevast
dekaadist). Programm peaks peegeldama ülalmainitud dekaadide originaalset hõngu ja
stiili ja mitte olema esitatud nagu balli (peo)tants.
Vokaalmuusika on lubatud. Kui on valitud üks rütm/tants, siis võib kasutada kaht
erinevat lugu (meloodiat), mis võivad tempolt erineda (need võivad olla ka erinevatest
dekaadidest). Muusika orkestratsioon peab olema vastava dekaadi stiilis.
Vastavalt valitud muusikale võivad partnerid kanad pükse ja varrukaid igasuguse
pikkusega.
Võib kasutada lisandeid (kübarad, peapaelad, lindid) kostüümi osana, kusjuures
programmi esitamise käigus ei tohi neid kõrvale heita.
Kohustuslikud elemendid:
(Kõik kohustuslikud elemendid peaksid esile tõstma ja peegeldama valitud tantsu rütmi
ja muusikat.)
2 erinevat tüüpi tõstet (aga mitte rohkem), valitud lühikeste, s.t. kuni 6 sek. pikkuste
tõstete hulgast:
a) staatiline tõste
b) tõste sirgel
c) tõste kurvil
e) pööretega tõste
Tantsupaar võib valida, kas esitada üks või kaks tõstet. Ainult esimene tõstetest
identifitseeritakse raskusastme määramisel. Teine tõste võetakse arvesse koreograafia
hindamisel.
1 piruett (aga mitte rohkem). Pirueti kombinatsioon pole lubatud.
Kombineeritud piruett ja tõste on lubatud. Sel juhul arvestatakse lubatud elementidena
eraldi piruett ja tõste.
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2 sammude järjestust: 1 keskjoonel – partnerid ei puuduta teineteist (ei sisalda
järjestikulisi twizleid)
Jalgade töö võib olla kokkulangev või peegelpildis. Partnerite liikumisteed võivad
lõikuda (partnerid vahetavad pooli).
Vahemaa partnerite vahel ei tohiks ületada kaht väljasirutatud käsivarre pikkust.
JA
1 tantsupoosis, valitud järgmistest:
b) diagonaal : sõidetud võimalikult nurgast nurka
VÕI
c) ringil ( päri- või vastupäeva)
Võib kasutada mistahes tantsupoose, v.a. käsikaes täielikult väljasirutatud käsivartega.
Kõigi sammude järjestuste puhul ei ole lubatud: hüpped üle poole ringi, piruetid, joonise
regressioonid, silmused.
1 komplekt järjestikulisi twizleid : kaks järjestikulist twizlit, sooritatud ühel jalal
mõlema partneri poolt üheaegselt ühe sammuga twizlite vahel ükskõik millises
programmi osas, v.a. kohustuslikud sammude järjestused.
VABATANTS aeg 3 min.30 sek. +/- 10 sek.
Kohustuslikud elemendid:
3 erinevat tüüpi tõstet (aga mitte rohkem), kusjuures üks võib olla tõstete hulgast
mille pikkus on kuni 12 sekundit.
Lühikesed tõsted (kestvus kuni 6 sek): a) staatiline tõste
b) tõste sirge
c) tõste kurvil
d) pööretega tõste
Pikad tõsted (kestvus kuni 12 sek.):
a) tõste serpentiinil
b) tõste pööretega üht, siis teistpidi
c) kombineeritud tõste
2 erinevat sammude järjestust valitud kaht erinevat tüüpi sammude järjestuste
hulgast: ÜKS valitud grupist A) ja ÜKS valitud grupist B)
Grupp A) Sammude järjestus sirgel
a) Keskjoonel: esitatud liuvälja pikiteljel kogu liuvälja ulatuses
b) Diagonaalil: esitatud võimalikult liuvälja nurgast nurka
JA
Grupp B) Sammude järjestus kurvil ( kellaosuti liikumise suunas või sellele
vastassuunas)
c) Ringil: läbimõõduga liuvälja lühem telg, kasutades kogu liuvälja ulatust
d) Serpentiin: kolm ühesuguse raadiusega poolringi või kaks ühesuguse raadiusega poolringi (“S-kujuline”), alustades liuvälja pikitelje
ühest otsast kas kellaosuti suunas või sellele vastassuunas ning
lõpetades liuvälja pikitelje teises otsas. Joonis peab katma kogu
liuvälja.
Mõlemad valitud sammude järjestused tuleb sooritada tantsupoosides või nende
variatsioonides, v.a. käsi-käes täielikult väljasirutatud käsivartega. Tantsupooside
vahetus ei tohi kesta üle ühe muusika takti.
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Kumbki sammude järjestus ei tohi sisaldada tõsteid, stoppe, üle pooleringilisi hüppeid,
piruette, joonise regressioone, silmuseid.
1 pirueti kombinatsioon
Pirueti kombinatsiooni puhul 3 pööret ühel jalal ja pärast jalavahetust kolm pööret teisel
jalal.
Märkus: On lubatud ka teine pirueti kombinatsioon. Kohustusliku elemendina läheb
arvestusse esimene. Teist arvestatakse komponendi “siduvad sammud/liigutused”
hindamisel.
Kombineeritud piruett ja tõste on lubatud, kuid neid arvestatakse kui eraldi elemente,
s.t. kui ühtelubatud tõstet ja ühte piruetti.
1 sünkroonsete twizlite komplekt
Märkus: Kavas võib olla ka teine twizlite komplekt. Seda arvestatakse komponendi
“Siduvad sammud/ Liigutused” hindamisel.
SEENIORID vastavalt ISU reeglitele 608, 609, 610 ja kommunikeedele 1496, 1522.
Vanus: mõlemad partnerid peavad hooaja alguseks, s.o.1.juuliks olema saanud 14
aastaseks

KOHUSTUSLIKUD TANTSUD:

Viennese Waltz
Finnstep
Paso Doble

ORIGINAALTANTS: Rythms and Dances of the 1920’s, 1930’s or 1940,s.
Samad nõuded, mis juunioridel
VABATANTS aeg 4 min. +/-10 sek.
Samad nõuded kohustuslike elementide osas, mis juunioridel. Erinevus on ainult
tõstete osas.
4 erinevat tüüpi tõstet (kuid mitte rohkem), millest üks (1) võib olla valitud kuni 12
sekundiliste tõstete hulgast.
Lühikesed tõsted (kestvus kuni 6 sek): a) staatiline tõste
b) tõste sirgel
c) tõste kurvil
d) tõste pööretega
Pikad tõsted (kestvus kuni 12 sek) :
a) tõste serpentiinil
b) tõste pööretega üht- , siis teistpidi
c) kombineeritud tõste
Märkus: Kavas võib olla üks lisatõste pikkusega kuni 6 sekundit, kuid ainult viit esimest
tõstet arvestatakse kohustuslike elementidena. Lisatõstet arvestarakse kava
koreograafia hindamisel.
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