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KLASSIFIKATSIOON 2013/2014 

 

Algajad I 2005 ja nooremad: 

Vabakava: 2 min (±10 sek) 
1. Hüppeelementide arv on max. neli (4), millest 

- max. kaks (2) on kaskaadid või hüpete järjestused. Kaskaadid võivad 
koosneda vaid kahest hüppest. Kaskaad kolmest hüppest ei ole lubatud. 

2. Kaks (2) erinevat piruetti, mõlemad piruetid vähemalt kolm (3) ringi. 
3. Üks (1) sammude kombinatsioon 

 
Algajad I 2005 ja nooremad  „AXEL“: 
Vabakava: 2 min (±10 sek) 

1. Hüppeelementide arv on max. neli (4), millest 
- üks (1) hüpe peab olema 1A 
- max. kaks (2) on kaskaadid või hüpete järjestused. Kaskaadid võivad 

koosneda vaid kahest hüppest. Kaskaad kolmest hüppest ei ole lubatud. 
2. Kaks (2) erinevat piruetti, mõlemad piruetid vähemalt kolm (3) ringi. 
3. Üks (1) sammude kombinatsioon 

 

Algajad II 2003/2004: 

Vabakava:  2 min 30 sek (±10 sek) 
1. Hüppeelementide arv on max. neli (4), millest 

- üks (1) hüpe peab olema Aksel-tüüpi element 
- Max.  kaks (2) on kaskaadid või hüpete järjestused.  
- ainult üks (1) kaskaad võib sisaldada kolme (3) hüpet. 

2. Kaks (2) erinevat piruetti.  
- üks (1) neist peab olema piruetikombinatsioon ühe (1) jalavahetuse ja 
vähemalt ühe   (1) asendivahetusega (3+3 ringi). 
- vaba valiku piruett min. kolm (3) ringi. 

3. Üks (1) sammude kombinatsioon 
 

 
ISU süsteemi hindamise mõned kriteeriumide muudatused (kohandamised 
laste/noorte kategooriatele): 

1. Kõigis ülalmainitud kategooriates hinnatakse teises hindes 3 
komponenti:  
- uisutamise baasoskus 
- üleminekud elemendist elementi 
- esitus, kava kompositsioon, muusika interpreteerimine. 
Komponentide faktor on  
- poistel 2,0 
- tüdrukutel 1,7. 

2. Piruettidel ja sammude kombinatsioonidel on maksimaalselt tase 2. 
3. Hindamise kriteeriumid on ISU Comm.1724 ja selle dokumendiga 
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seotud lisandid. 
4. Iga sama nimetusega hüpet võib sooritada max. (2) kaks korda, 
kaasaarvatud Axel-tüüpi hüpet 

5. Hüpete järjestus võib sisaldada piiramata arv hüppeid, kuid ainult 
kahte kõige raskemat hüpet arvestatakse. Kaks sama abreviatuuriga 
hüpete järjestust ei tohi olla.  

6. Muusika pikkus – iga liigse 5 sekundi eest karistus 0.5 punkti 
7. Kukkumine – karistus 0,5 punkti 
8. Algajad I ja II järgus hüppeelementide koefitsient kava teises pooles ei 
ole kõrgendatud. 
9. Protest võetakse vastu mitte hiljem kui 48 tunni jooksul võistluse protokolli 
avalikustamise hetkest. Protesti saab esitada, kui protokollis on aritmeetilised 
vead või valesti sisestatud element(-id). Arvesse võetakse võistluste 
korraldajate poolt võetud lindistus. Protesti esitamise maksumus – 50€ 

 

BASIC NOVICE A (ISU comm. 1760)  
Üksiksõidu tüdrukud ja poisid: 
Uisutaja, kes täidab järgmisi nõudeid: enne käesoleva hooaja 1. juulit 

a) on saanud vähemalt 10-aastaseks 
b) ei ole saanud 13-aastaseks 

Vabakava 2:30 min.+/-10 sek. 
Vabakava nõuded (nii poistel kui tüdrukutel): 

a) max. 4 hüppeelementi, millest 
- 1 peab olema Axel-tüüpi hüpe. 
- võib olla kuni 2 hüpete kaskaadi või järjestust. Kaskaadid võivad koosneda 
vaid kahest hüppest. Hüpete järjestuses ei ole hüpete arv reguleeritud, kuid 
ainult 2 raskemat hüpet lähevad arvesse. 
 * 3x hüpped ei ole lubatud. 

b) Peab olema max. 2 erinevat piruetti, millest 
- 1 peab olema piruetikombinatsioon jalavahetusega või ilma (min. 6 ringi kokku) 
ja 
- 1 positsioonivahetuseta piruett jalavahetusega või ilma (min. 6 ringi kokku).  

Piruetti minek hüppest on lubatud.  
c) Peab maksimaalselt olema 

         -1 Tüdrukutel: max  sammude kombinatsioon, mis sisaldab vähemalt ühte 3 
sekundilist spiraali. Sammude kombinatsioonil on fikseeritud baasväärtus ning 
kohtunikud hindavad ainult soorituse kvaliteeti. 
        - 2 Poistel: max 1 sammude järjestus, millel puudub taseme hinne. Sammudel on 
fikseeritud baasväärtus ning kohtunikud hindavad ainult soorituse kvaliteeti 
 
Komponendid, mida hinnatakse on: 

� Skating skills (uisuvaldamise oskus) 
� Performance/execution (esitus/sooritus) 

Komponentide faktor on 2,5. 
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Kõikides elementides, millel määratakse tasemeid, arvestatakse tunnuseid ainult kuni 
2. tasemeni. Ülejäänud tunnuseid ei arvestata taseme määramiseks. 
 
BASIC NOVICE B (ISU comm. 1760) 
Üksiksõidu tüdrukud ja poisid. 
Uisutaja, kes täidab järgmisi nõudeid: enne käesoleva hooaja 1. juulit 

a) on saanud vähemalt 13-aastaseks 
b) ei ole saanud 15-aastaseks 

Vabakava 3:00 min.+/-10 sek. 
Vabakava nõuded (nii poistel kui tüdrukutel): 

a) max. 5 hüppeelementi tüdrukutel ja 6 hüppeelementi poistel, millest 
- 1 peab olema Axel-tüüpi hüpe. 
- võib olla kuni 2 hüpete kaskaadi või järjestust. Kaskaadid võivad 
koosneda vaid kahest hüppest. Hüpete järjestuses ei ole hüpete arv 
reguleeritud, kuid ainult 2 raskemat hüpet lähevad arvesse. 
- Ainult kahte 2,5- või enamaringilist hüpet võib korrata kas hüpete 
kaskaadis või järjestuses. 

b) Peab olema max. 2 erinevat piruetti, millest 
- 1 peab olema piruetikombinatsioon (min. 10 ringi kokku) ja 
- 1 hüppest piruett (min. 6 ringi kokku). 

c) Peab olema 
 Tüdrukutel ja poistel üks sammude kombinatsioon, mis katab terve väljaku.  
 Sammude kombinatsioonile antakse tase ja hinnatakse soorituse kvaliteeti. 

 
Komponendid, mida hinnatakse on: 

� Skating skills (uisuvaldamise oskus) 
� Performance/execution (esitus/sooritus) 
� Interpretation (muusika tõlgendamine) 

Komponentide faktor on  
- poistel 2,0 
- tüdrukutel 1,7. 

Kõikides elementides, millel määratakse tasemeid, arvestatakse tunnuseid ainult kuni 
2. tasemeni. Ülejäänud tunnuseid ei arvestata taseme määramiseks. 
 
 
ADVANCED NOVICE (ISU comm. 1760)  
Advanced Novice on uisutaja, kes täidab järgmisi nõudeid: enne käesoleva hooaja 1. 
juulit 
- on saanud 10-aastaseks 
- ei ole saanud 15-aastaseks 

Advanced Novice kavad - lühikava max. 2:30 ja  
vabakava tüdrukutel 3:00 +/- 10 sek. 
vabakava poistel 3:30 +/- 10 sek. 
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Poiste lühikava: 

a) Axel või 2A 
b) 2x või 3x hüpe sammudelt (ei või olla a) hüpe) 
c) üks hüpete kaskaad, mis koosneb 2x+2x või 2x+3x (3x+2x) ja mille hüpped ei 

või olla punktide a) ja b) hüpped 
d) jalavahetusega liibeluu või madalpiruett (min. 6 ringi), millel ei või olla hüppest 

sisenemine 
e) Ainult ühe jalavahetusega piruetikombinatsioon (min.5 pööret mõlemal jala) 
     Piruetti minek hüppelt on lubatud. 
f) Üks sammude kombinatsioon, mis katab terve väljaku. 

 
 
Tüdrukute lühikava: 
 
a) Axel või 2A 
b) 2x või 3x hüpe sammudelt (ei või olla a) hüpe) 
c) üks hüpete kaskaad, mis koosneb 2x+2x või 2x+3x (3x+2x) ja mille hüpped ei 

või olla punktide a) ja b) hüpped 
d) painutuspiruett (min. 6 ringi) 
e) Ainult ühe jalavahetusega piruetikombinatsioon (min.5 pööret mõlemal jala). 

Piruetti minek hüppelt on lubatud. 
f) Üks sammude kombinatsioon, mis katab terve väljaku. 

 
Vabakava (nii poistel kui tüdrukutel): 

1. max. 6 hüppeelementi tüdrukutel ja 7 poistel, millest 
- 1 peab olema Axel-tüüpi hüpe. 
Võib olla kuni 2 hüpete kaskaadi või järjestust. Kaskaadid võivad koosneda vaid 
kahest hüppest. Hüpete järjestuses ei ole hüpete arv reguleeritud, kuid ainult 2 
raskemat hüpet lähevad arvesse.  
Ainult kahte 2,5- või enamaringilist hüpet võib korrata kas hüpete kaskaadis või 
järjestuses. 

2. Peab olema max. 2 erinevat piruetti, millest 
- 1 peab olema piruetikombinatsioon (min. 10 ringi kokku) ja 
- 1 hüppest piruett (min. 6 ringi kokku). 

3. Peab olema max.1 sammude järjestus 

Komponendid, mida hinnatakse on: 

� Skating skills (uisuvaldamise oskus) 
� Transitions (siduvad sammud) 
� Performance/execution (esitus/sooritus) 
� Interpretation 

Komponentide faktorid on:  
Lühikavas: 
poistel 0.9 
tüdrukutel 0.8 

Vabakavas: 
poistel 1.8 
tüdrukutel 1.6 
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Kõikides elementides, millel määratakse tasemeid, arvestatakse tunnuseid ainult kuni 
3. tasemeni. Ülejäänud tunnuseid ei arvestata taseme määramiseks. 
 

JUUNIORID ja SEENIORID – ISU Special Regulations and Technical Rules for 
Single and Pair Skating and Ice Dancing 2012 

 Üksiksõidu lühikava – reegel 511 
 Üksiksõidu vabakava – reegel 512 
 Paarissõidu lühikava – reegel 520 
 Paarissõidu vabakava – reegel 521 
ISU Comm. 1724 – hindamise kriteeriumid 


