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KORRALDAJA Eesti Võimlemisliit & Spordiklubi Biomechanics Group
Kadri Jukk, e-mail: kadrijukk@eevle.ee, 5 023 339
Sigrid Pedoson, e-mail: info@  trampoline.ee, 55 596 835

PROGRAMM JA 
VANUSKLASSID

Võistlused toimuvad vastavalt FIG trampoliinvõimlemise võistlusmäärustele
batuudihüpetes järgmistes vanusklassides:
Meistriklass      18+ a. (sünd ...-2004) – FIG täiskasvanute nõudmised
Juunioriklass   15.-18.a. (sünd 2004-2007) - FIG WAGC 15-16.a. nõudmised
Noorteklass     12.-15.a. (sünd 2007-2010) - FIG WAGC 13-14.a. nõudmised
Lasteklass         9.-12.a. (sünd 2010-2013) - FIG WAGC 11-12.a. nõudmised

Ja topelt-trampetihüpetes:
Meistriklass      18+ a. (sünd ...-2004)
Juunioriklass   15.-18.a. (sünd 2004-2007)
Noorteklass     12.-15.a. (sünd 2007-2010)
Lasteklass         9.-12.a. (sünd 2010-2013)

alljärgnevates kategooriates:
- poisid
- tüdrukud

Võistlustel esitab iga sportlane kaks seeriat.

Võistlejad esitavad kaks tundi enne võistluse algust kirjalikul kujul oma seeria
sekretariaadile. Võistlejal on lubatud võistelda ainult ühes vanusklassis.

VARUSTUS Kaks (2) Eurotramp Ultimate 4x5 mm (FIG Certification)
Uks (1) Eurotramp Ultimate DMT 6x6 mm (FIG Certification)
Korraldaja ei kindlusta julgestajate olemasolu. Batuudid asetesevad lahus. 

PAREMUSJÄRJESTUSE 
SELGITAMINE 

JA AUTASUSTAMINE

Batuudihüpetes toimub eel- ning finaalvõistlus, kuhu pääsevad kaheksa (8)
paremat sportlast eelvõistluste tulemuste põhjal. Paremusjärjestus selgitatakse
kõikides vanusklassides ja kategooriates finaalvõistluste tulemuste põhjal.
Topelt-trampetihüpetes selgitatakse paremusjärjestus kõikides vanusklassides
ja kategooriates eelvõistluse tulemuste põhjal.
Võitjaid autasustatakse vastava koha medalite, diplomite ja meenetega.

OSAVÕTUMAKS JA 
MAJANDAMINE

Osavõtumaks on 25€ /võistleja, kaks ala 45€/võistleja.
Osavõtumaksud palume tasuda Eesti Võimlemisliidu poolt saadetud arve
alusel Eesti Võimlemisliidu pangakontole EE142200221002104505 Swedbank
´is vähemalt 5 päeva enne võistluste algust.
Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 on võistlusel mitteosalenud
võimleja osavõtumaksu tagastamine võimalik ainult tervisliku tõendi alusel.
Antud juhul on korraldajal kohustus tagastada osavõtumaks vähemalt 50%
ulatuses

KOHTUNIKUD Nimeline ülesandmine 7.05.2022
Võistlustel osalevad klubid peavad esitama kohtunikud järgmiselt:
1-10 võistlejat= 1 kohtunik; 11-20 võistlejat= 2 kohtunikku; 21-30 võistlejat=3
kohtunikku. Kohtuniku puudumisel tuleb maksta kohtunikutasu 100€.

REGISTREERIMINE Ulesandmised esitada kirjalikult info@trampoline.ee  ,
koopia eevl@eevl.ee
Lõplik ülesandmine 7.05.2022

Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise
korral. Eritaotlused esitada avaldusena koos ülesandmisega.

AKREDITEERIMINE Akrediteerimine toimub võistluspaigas enne võistluste algust, kus tuleb teatada
ka muudatustest ülesandmistes.

AJAKAVA Orienteeruv ajakava avaldatakse EEVL kodulehel www.eevl.ee üks nädal enne
võistlusi.

LISAINFORMATSIOON Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike
is ikuandmeid kasutatakse võ is t lus tu lem uste ava ldamise l
võistlusprotokollis, sporttech.io keskkonnas, spordialaliidu kodulehel ja
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sotsiaalmeediakanalites. Võistlusele registreerides annavad võimlejad,
treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud samuti loa ka endast tehtud
visuaalseid materjale avaldada (fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus
oma isikuandmete kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse
peakorraldajat või/ja alaliitu kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks.

DOPING Iga regis treerunud sport lane peab olema valmis
dopingukontrolliks. Dopingukontrollist keeldumist või kõrvalehoidmist
kasitletakse dopingureegli rikkumisena. 

COVID 19 Võistlus korraldatatakse hetkel Eesti Vabariigis kehtivaid
piiranguid ja nõudeid arvestades. Lisainfo www.kriis.ee.

Kui mõni võistleja vigastab ennast ning vajab kiirabi, siis kiirabi
kutsumise ning neile vajaliku info jms jagamise eest vastutab vigastada
saanud klubi esindaja.

Klubi kohustus on teavitada oma klubi sportlaste lapsevanemaid
võistlustulemustest ning kohtunike poolt tehtud otsustest.
Lapsevanemad ei tohi otse pöörduda korraldaja või teise klubi kohtuniku
poole.

PRETENSIOONID Pretensiooni võib esitada ainult raskushinde kohta ja ainult ühe isiku poolt klubi
kohta (määratakse registreerimisvormil). Kui on ilmselge sisestamise või
arvutamise viga, siis sellele võib paneelijuhi või peakohtuniku tähelepanu
juhtida kuni 10 minutit peale vastava vooru lõppu. Raskushinde vaidlustamine
on lubatud ainult siis, kui see tehakse suuliselt vahetult pärast hinde avaldamist
või hiljemalt enne järgmise võimleja tulemuse näitamist. Grupi viimase võimleja
puhul on see piir üks minut pärast tulemuse näitamist.



Kohustuslikud elemendid vanusklassidele

Lasteklass (9-12.a)
Seeria koosneb kümnest (10) elemendist, millest kuni kaks (2) võivad olla vähem
kui 270° saltopöörlemisega. Iga kohustuslik element peab olema võistluskaardil
märgitud tärniga (*).  
Järgnevad nõudmised peavad olema sooritatud eraldi elementidena:  
1. üks element 360° saltopöörlemisega ja vähemalt 360° vindipöördega
2. üks element maadumisega kõhule
3. üks element maandumisega seljale.

Noorteklass (12-15.a) ja Juunioriklass (15-18.a)
Seeria koosneb kümnest (10) elemendist, millest kuni üks (1) võib olla vähem kui
270° saltopöörlemisega. Iga kohustuslik element peab olema võistluskaardil
märgitud tärniga (*).   Järgnevad nõudmised peavad olema sooritatud eraldi
elementidena ja ei tohi olla kokku kombineeritud:  
1. üks element maandumisega kõhule või seljale
2. üks element kõhult või seljalt - kombineeritud nõudmisega nr. 1  
3. üks kahekordne ette või taha salto pöördega või pöördeta
4. üks element vähemalt 540° vindipöörlemise ja vähemalt 360° saltopöörlemisega.

Meistriklass (18+.a)
Vastavalt kehtivale CoP.
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