SPORTAKROBAATIKA TOIMKOND

VÕISTLUSMÄÄRUSTE TÄPSUSTUSED EESTIS
Eestis toimuvate võistluste kategooriad on järgmised:
•

A-kategooria võistluste hulka kuuluvad tiitli, Eesti Karikavõistlused ja teised esivõistlused,
mis korraldatakse toimkonna poolt kehtestatud reeglite (kehtestatud kavad ja hindamise
täpsustused) alusel ning kus hindavad ainult atesteeritud kohtunikud (FIG või rahvuslik).
Paneeli juht peab olema vähemalt FIG litsentsiga või rahvusliku kategooria 1 kohtunik.
Raskusastme, soorituse ja artistlikkuse kohtunikke peab paneelis olema vähemalt 2.

•

B-kategooria võistluste hulka kuuluvad muud võistlused, mis vastavad toimkonna poolt
kehtestatud reeglitele (kehtestatud kavad ja hindamise täpsustused). Paneelis peavad olema
vähemalt pooled raskusastme, soorituse ja artistlikkuse kohtunikud atestaadiga (FIG või
rahvuslik). Paneeli juht peab olema vähemalt FIG litsentsi või rahvusliku kategooria 1
kohtunik. Raskusastme, soorituse ja artistlikkuse kohtunike peab paneelis olema vähemalt 2
(neist üks atestaadiga).

•

C-kategooria võistlused on muud võistlused, sh. harrastusvõimlemise võistlused, mis
toimuvad korraldaja poolt ette antud reeglite alusel. Nõudmisi kohtunikele ei ole
kehtestatud.

Eestis toimuvatel sportakrobaatika võistlustel rakendatakse järgmisi eritingimusi seoses kavade
hindamise- ja mahaarvamiste tegemisega:

Täpsustused seoses NDP9 kavadega
•

Võistlemine toimub töörühma poolt kehtestatud vanuseklasside järgi.

Täpsustused seoses raskusastme hindamisega:
•

Mõõteriistade

puudumise

tõttu

ei

rakendata

mahaarvamisi

seoses

partnerite

pikkuseerinevusega.
•

Pöörlemiste hindamisel loetakse suurimaks võimalikuks veaks ala- või ülepöörlemist
kuni 90˚. Juhul kui eksimus oli suurem kui 90˚, ei anta elemendile raskusväärtust.

Täpsustused seoses soorituse hindamisega:
•

FIG elementide raskustabelite kategooria 2 individuaalsete elementide sooritamine:
hüppeseeriates loetakse korrektseks maandumist kahele jalale (lubatud hark puusade
laiuselt). Maandumise järgselt on lubatud koheselt astuda väljaastesse ja selliselt
fikseerida maandumine.

•

Mini ja laste kavades sooritatava tireli puhul kätega lisahoo andmist või kätega maa
puudutamist loetakse suureks tehniliseks veaks ja tehakse mahaarvamine 0,5 punkti ning
kägara puudumise eest tehakse mahaarvamine 0,5 punkti.

Füüsiline assisteerimine:
•

Füüsilise assisteerimise puhul antakse elemendile raskusväärtus juhul, kui assisteerimine
on toetava iseloomuga või aitab vältida kukkumist lendudel või maandumistel. Juhul,
kui assisteerimise korral toestatakse paari või rühma staatikaelementi või on
assisteerimine

märkimiseväärne või tempoelemendi kõikides faasides, ei anta

elemendile raskusväärtust ning erinõuet ei loeta täidetuks. Assisteerimise abil
kukkumise ärahoidmise korral teevad soorituse kohtunikud mahaarvamise vastavalt
FIG’i poolt kehtestatud määrustikule.
•

Mahaarvamine seoses füüsilise assisteerimisega tehakse iga elemendi kohta eraldi. Sama
elemendi jooksul korduva assisteerimise korral tehakse mahaarvamine vaid üks kord.

