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JUHEND

Võistlus korraldatakse kutsutud klubidele vastavalt ISU ja EUL klassifikatsioonidele hooajal
2010/2011

Hindamine toimub A klassis vastavalt ISU hindamissüsteemile ja EUL klassifikatsioonile
2010/2011, B klassis toimub hindamine 6.0 süsteemi järgi, vastavalt EUL klassifikatsioonile
2010/2011.Harrastajate klassis hinnatakse laste sarjas 6.0 süsteemis, täiskasvanute sarjas
(alates 1984) ISU süsteemis.

Võistlus viiakse läbi järgmistes üksiksõidu kategooriates ja klassides:

Small CHICKS

B klass
Sünniaasta:
Vabakava:

2005 ja nooremad
Poisid, tüdrukud 2 min (+/-10sek)

ALGAJAD I
CHICKS

A ja B klass
sünniaasta
2003/2004 ja nooremad
Vabakava:
Poisid, tüdrukud 2 min (+/-10sek)

ALGAJAD II
CUBS

A ja B klass
sünniaasta
2001/2002 ja nooremad
Vabakava: Poisid, tüdrukud 2.30 min (+/-10 sek),

NOORVÕISTLEJAD I
SPRINGS

A ja B klass
sünniaasta
1999/2000 ja nooremad
Vabakava:
poisid 3 min (+/-10 sek),
tüdrukud 2.30 min (+/-10 sek)

NOORVÕISTLEJAD II
DEBS

A ja B klass
sünniaasta
1997/98 ja nooremad
Vabakava: poisid 3.30 min (+/-10 sek),
tüdrukud 3 min (+/-10 sek)

NOVICE

A (lühi ja vabakava) ja B (ainult vabakava)klass
Lühikava:
max. 2.30 min.
Vabakava:
tüdrukud 3 min (+/-10 sek), poisid 3.30 min (+/10 sek)
A klassis vastavalt
kommunikeedele
B klass
Vabakava:

JUUNIORID

ISU

kehtivatele

reeglitele

ning

AINULT VABAKAVA
3.min (+/- 10 sek)

Ainult A klass
Vastavalt ISU kehtivatele reeglitele ning kommunikeedele
HARRASTAJAD(uisutajad, kes ei täida B klassi nõudeid):

PRE-YOUNG
tüdrukud,poisid

Sünniaasta
Vabakava

2000/2001 ja nooremad
2 min (+/- 10 sek)

PRE-YOUNG
Tüdrukud,poisid

Sünniaasta
Vabakava

1998/1999 ja nooremad
2 min (+/- 10 sek)

YOUNG
Tüdrukud,poisid

Sünniaasta
Vabakava

1995-1997
2.30 min (+/- 10 sek)

YOUNG ADULTS
Tüdrukud,poisid

Sünniaasta
Vabakava

1985-1994
max 2 min

ADULTS
Naised,mehed

Sünniaasta
Vabakava, pronks
Vabakava, hõbe
Vabakava, kuld

alates 1984 ja vanemad
max 1.40 min
max 2 min
max 2.40 min

Harrastajate reeglid lisas A
 Võistluse korraldaja jätab endale õiguse poolitada kategooriaid sünniaasta järgi, kui
osavõtjate arv seda nõuab.

 Kava pikkuse nõudest mittekinnipidamine toob kaasa karistuse hinde alandamisena
vastavalt ISU reeglitele.

VÕISTLUSEST OSAVÕTT
VÕISTLEJATE REGISTREERIMINE
Igal kutsutud klubil on võimalus välja panna võistlejaid igas kategoorias ja klassis.
Organiseerija jätab endale õiguse piirata võistlejate arvu kutsutud klubidest.
Osavõtjate ülesandmine (vt. Lisa B), millel on märgitud klubi kontaktandmed,
palun saata hiljemalt 27.septembriks, 2010 allolevale kontaktile :
Heidy Andersson (võistluse korraldaja)

heidy@tritsutajad.ee
53 490 747
OSAVÕTUMAKS JA SELLE TASUMINE
Osavõtumaksu tasumine :
400.-EEK harrastajad lapsed (pre young, young, young adults)
400.-EEK B klass
500.-EEK A klass,
500.-EEK harrastajad, täiskasvanud (adults)
600.- Novice, Juuniorid
Koos registreerimisega (kohe, kui on saadud osalejate kinnitus, kuid mitte
hiljem kui 01.10.2010) tasuda võistlejate osavõtumaks korraldaja kontole,
mis saadetakse koos kinnitusega meili teel ülesandmislehel ära toodud
meiliaadressile.
 Palume klubil kõigi oma võistlejate registreerimistasud maksta ühtselt klubi
nimel.
 REGISTREERIMISTASU PEAB OLEMA TASUTUD HILJEMALT 01.10. 2010
Registreerimistasu maksamata jätmisel eelmainitud kuupäevaks sportlane
eemaldatakse nimekirjast!
 Kõik registreerimisega seotud toimingud ( annulleerimine, muutmine) tuleb esitada
peakohtunikule kirjalikult hiljemalt 05.10. 2010

Võistluse peakohtunik:
Raimo Reinsalu
e-post: raimo.skate@hotmail.com
Telefon: (+372) 555 01 689
 Registreeritud sportlase mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata. Klubil on õigus
asendada osalemisest loobunud võistleja teise sportlasega, kuid kõigist muudatustest
palun anda teada hiljemalt 05.10. 2010

AUTASUSTAMINE Iga kategooria/klassi kolme paremat autasustatakse meenetega. Kõiki
võistlusel osalenud sportlasi peetakse meeles diplomi ja kingitusega,
mis antakse üle autasustamisel.

KULUD

Transpordi, toitlustuse ja ööbimiskulud kannavad osavõtjad.
Juhul, kui kutsutud klubi paneb välja oma kohtuniku, siis kohtuniku
transpordi katab teda saatnud klubi. Kohtunikele makstakse
päevatasu.
Võistluste
tehnilise
läbiviimisega
seotud
kulud
kaetakse
osavõtumaksude arvel.

MUUSIKA

Muusika esitada korraldajale CD-l (millel on selgelt ära märgitud
võistleja täisnimi, kategooria ja klubi) enne vastava kategooria
võistluse algust ning võtta see sealt ära peale ala lõppu.

PROTESTID

Igal klubil on õigus esitada proteste. Protestid tuleb esitada vastava ala
referiile kohe peale ala lõppu. Protesti esitamisel tuleb tasuda
protestimaks 500.-EEK. Referii otsus on lõplik.
ISU süsteemis hindamise puhul ei ole lubatud esitada proteste
kohtunike suhtes, küll aga on lubatud esitada protesti sooritatud
elemendi identifitseerimise kohta.

VASTUTUS

Vastavalt ISU eeskirjadele, reegel nr. 119, ei võta Korraldaja vastutust
võistlejate või ametnikega juhtunud õnnetuste või neile tekitatud kahju
osas. Igal Osaleja vastutab enda tervise- või reisikindlustuse eest.

KAVA PLANEERITUD ELEMENDID
Kõikide A-klassi võistlejate esindajatel palutakse esitada kavade
planeeritud elemendid (vt. Lisa C) meili teel heidy@tritsutajad.ee
hiljemalt 05.10.2010 Planeeritud elemendid peavad olema kirjutatud
inglise keeles vastavalt ISU kommünikees 1494 (või selle täienduses)
märgitud lühenditele.

MAJUTUS

Organiseerija ei tegele majutuse broneerimisega. Soovitame
järgmiseid hotelle soodushindadega:

REHE HOTELL
5 minuti autosõidu kaugusel asuv REHE hotell. Broneerinugut tehes palume märkida
selgituseks TRITSUTAJAD.
Broneerigud ja täpsem info:
Web: www.rehehotell.ee
e-mail: rehehotell@rehehotell.ee
Tel: (+372) 7307 287

HOTELL TARTU
Kesklinnas asuv hotell TARTU pakub hinnasoodustust järgmiselt:
Broneeringut tehes palume märkida selgitusse TRITSUTAJAD.
Web: www.tartuhotell.ee
e-mail: info@tartuhotell.ee
Tel: (+372) 7314 302

KANTRI HOTELL
Lõunakeskusest jalutuskäigu kaugusel asuv hotell KANTRI.
Broneeringut tehes palume märkida selgitusse TRITSUTAJAD.
Web: www.kantri.ee
e-mail: info@kantri.ee
Tel: (+372) 7383 044

DORPAT HOTELL
Tartu kesklinnas asuv hotell DORPAT.
Broneeringut tehes palume märkida selgitusse TRITSUTAJAD.
Web: www.dorpat.ee
e-mail: info@dorpat.ee
Tel: (+372) 733 71 80

LOOSIMINE

STARDIJÄRJEKORD

toimub kategooriate kaupa Tartus, Lõunakeskuse jäähallis 13.10.2010,
algusega kell 15.00
on nähtav korraldaja kodulehel www.tritsutajad.ee
alates 14.10.2010

AJAKAVA

Detailne ajakava on nähtav korraldaja kodulehel www.tritsutajad.ee
5 päeva enne võistluse toimumist.

PROTOKOLL

Võistluse protokoll on saadaval Uisuklubi Tritsutajate kodulehel
www.tritsutajad.ee /Tartu Sügisturniir 2010. Korraldaja ei väljasta
protokolle paberkandjal või CD-l.

FOTOGRAAF

Võistlustel on kohapeal forograaf. Pilte saab tellida ja osta kohapeal .
Samuti on võimalus tellida pilte pärast võistlust internetist,
www.fotomees.ee,

