EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED
ILUUISUTAMISES 2011.
JUHEND
Aeg ja koht: 4.02.-6.02.2011, Tallinn, Premia jäähall
Läbiviimine: Võistlused viib läbi EUL. Võistluste läbiviimisel juhindutakse ISU
võistlusmäärustest, kommünikeedest ja EUL klassifikatsioonist. Võistlused toimuvad
Juunioride, Novice, Deps, Springs ja Cups järgus üksiksõitudes, Juunioride järgus
paarissõidus, Juunioride, Novice ja Pre-Novice järgus jäätantsus.
Kõikides järkudes
kasutatakse ISU uut hindamissüsteemi. Võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kannab
EUL.
Osavõtjad: Võistlused viiakse läbi A klassis. Võistlused on individuaalsed ja võistkondlikud.
Võistlustest võivad osa võtta EUL klubide liikmed, kelle vanus vastab kehtestatud ISU ja
EUL nõuetele.
Võistluste programm:
Üksiksõit – Juuniorid, Novice, Deps, Springs, Cups järkudele
Paarissõit – Juunioride järgus
Jäätants – Juuniorid, Novice, Pre-Novice järkudele
Paremusjärjestuse määramine: Võistkondlik klubide paremusjärjestus selgitatakse uue
hindamissüsteemi põhimõtete järgi (Autor J. Kononov).
Kõik sportlased toovad punkte. Esimese koha saanud sportlase (sportlaste) punktid
võrdsustatakse ühe ühikuga, iga järgneva sportlase(ste) punktid jagatakse esimese
koha sportlase punktidega ( täpsusega neli kohta peale koma).
Võistlejate ja võistkondade arv klubile ei ole piiratud, kuid võistkondlikus
paremusjärjestuses määrab koha ühe võistkonna 10 paremat tulemust. Võistkondade
nimeline koosseis tuleb teatada klubi esindajal mandaatkomisjonis enne võistluste
algust.
Autasustamine: Eesti Noorte Meistrivõistluste medali ja diplomiga autasustatakse juunioride
ja Novice järgu kolme esimest võistlejat või paari. Diplomiga autasustatakse ülejäänud
järkude kolme esimest kohta.
Võistkondlikus paremusjärjestuses premeeritakse punkte saanud 1-6 kohale tulnud parimat
klubi diplomi ja sponsorite rahalise preemiaga alljärgnevalt:
1 koht - 8000.-kr
4 koht - 3000.-kr
2 koht - 6000.-kr
5 koht - 2000.-kr
3 koht - 4000.-kr
6 koht - 1000.-kr
Osavõtumaks: Osavõtumaks võistlejatele individuaalselt 250 EEK, jäätantsu- ja
paarissõidupaaridel 350 EEK.
Võistluste kava: 04.02.11 mandaat, loosimised
05.02.11 lühikavad, kohustuslikud ja originaaltantsud
06.02.11 vabakavad
Majandamine: Väljaspool Tallinna saabunud võistlejate majutamis- ja toitlustuskulud
kannavad lähetatavad organisatsioonid.

Võistlejate registreerimine: Võistlejatel registreerimine esitada kirjalikult klubi blanketil
koos programmide informatsiooni vormidega 10 jaanuariks 2011 EUL sekretariaati Regati
pst.1-5P 11911 Tallinn, Fax: 6398657; e-mail: info@uisuliit.ee Koos eelregistreerimisega
tasuda osavõtumaks EUL a/a: 221022382653 või sularahas EUL sekretariaati. Hilisemaid
ülesandmisi ei arvestata.
Mandaatkomisjon töötab 4 veebruaril kella 16.30 kuni 17.00 Premia jäähallis, kuhu esitada
ülesandmisleht. Eelregistreeritud ja osavõtumaksu tasunud sportlast võib asendada sama järgu
sportlasega.
Kohtunike loosimine ja koosolek 04.02.2011 kell 17.00 Premia jäähallis.
Võistlejate loosimine: 04.02.2011 kell 18.00 Premia jäähallis.
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