Akrose lahtised MV parkuuris 2019

JUHEND
AEG

16. juuni 2019

KOHT

Tartu Tähtvere Puhkepark (Skatepark)
Laulupeo pst. 25, Tartu

KORRALDAJA

Võimlemisklubi Akros
Õpetaja 9a, Tartu
akros@akros.ee
5246141 (Heigo Klaos)
www.akros.ee

PROGRAMM
VANUSKLASSID

JA Parkuuri kiirjooks (Parkour Speed- run) on võistlusformaat,
kus etteantud takistusrada tuleb läbida võimalikult kiire ajaga,
kasutades takistuste ületamiseks parkuuri tehnikaid.

Rajale märgitud keelualasid ei tohi ühegi kehaosaga puutuda
(ajale lisatakse trahvisekundid).

Võistlusraja

joonised

avaldatakse

hiljemalt

11.

juuniks

www.akros.ee/parkuur kodulehel.
Võistluspäeval on võimalik kõigil võistlejatel eelnevalt tutvuda
rajaga ning teha seal ka etteantud ajal soojendust.

Võistlusklassid:
Poisid 7-9 a

Tüdrukud 7-9 a

Poisid 10-12 a

Tüdrukud 10-12 a

Poisid 13-15 a

Tüdrukud 13-15 a

Mehed 16+

Naised 16+

Mehed 35+

Naised 35

Mehed 50+

Naised 50+

PAREMUSJÄRJESTUSE

Võistlus

SELGITAMINE

kvalifikatsioone

JA AUTASUSTAMINE

koosneb

kvalifikatsioonidest

on

soojendusaeg.

ja

finaalidest.

Soojenduse

Enne

jooksul

on

võimalik võistlejatel tutvuda võistlusrajaga. Kohtunikud selgitavad
ka raja ülesehitust ja formaati (trahvisekundid jne).
Kvalifikatsioonid: stardijärjekord kvalifikatsioonideks loositakse
võistlustel kohapeal.
Igal võistlejal on 2 katset. Parim tulemus läheb arvesse.
Finaalidesse pääseb iga vanuseklassi 8 parimat aega näidanud
sportlast.
Finaalid: finaalid toimuvad spetsiaalselt finaalideks ehitatud
võistlusrajal. Enne finaale on soojendus, mille jooksul on võimalik
võistlejatel tutvuda võistlusrajaga.
Stardijärjekord

tuleneb

kvalifikatsioonide

tulemusest.

Kvalifikatsioonide ajad on pandud vastupidisesse järjekorda
(kõige

aeglasema

võistleja

kvalifikatsioonidest

võistleb

esimesena, kõige kiirem viimasena jne).
Võistlejatel on võimalik teha 2 katset. Kui aga soovitakse
kasutada teist katset, siis võetakse risk, sest sellisel juhul läheb
kirja ainult 2. katse, isegi kui see oli aeglasem kui esimene.
Poiste ja tüdrukute 7-15 a vanuseklasside kõik võistlejad
saavad meelehea korraldajalt/ toetajatelt ja vanuseklasside
esimesed 3 poissi ja tüdrukut saavad medali ja tooteauhinnad
toetajatelt.
M ja N 16+, 35+, 50+ vanuseklassi esimesed 3 meest ja naist
saavad medali ja tooteauhinnad toetajatelt.
OSAVÕTUMAKS
MAJANDAMINE

JA 7-15 a võistlejatel osavõtumaksu ei ole.
Stardimaksu suurus (16+ ja vanemates vanuseklassides) on 5
eurot osaleja kohta.
Osavõtumaks tasuda Võimlemisklubi Akros
arvelduskontole nr. EE712200221046955891 (Swedbank)
pangas hiljemalt 13. juuniks.
Selgitus: Parkuur, võistleja nimi, vanuseklass.
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Nt: Parkuur, Argo Liver, poisi 10-12 a
Kui soovite tasuda arve alusel, siis saatke korraldajale andmed
hiljemalt 13. juuniks.
Võistlustel mitteosalenud sportlase osavõtumaksu tagastamine
ainult tervisliku tõendi alusel.
REGISTREERIMINE

Registreerimine hiljemalt 13. juuniks.
Registreerimiseks täita vorm, mille leiate: www.akros.ee/parkuur
Pärast 13. juunit võimalik registreerida ainult vabade kohtade
olemasolul ja kahekordse osavõtumaksu tasumise korral.

AKREDITEERIMINE

Akrediteerimine toimub 10.00-11.00 Tähtvere Skatepargis

AJAKAVA

10.00 võistlejate akrediteerimine, registreerimine
11.00 soojendus, võistlusrajaga tutvumine
12.00 kvalifikatsioonid
15.00 finaalide soojenduse, võistlusrajaga tutvumine
16.00 finaalid
18.00 võistluste autasutamine
18.30 võistlusrada avatud kõigile soovijatele
*täpsem ajakava selgub pärast registreerumist, hiljemalt 14.
juuniks ja avaldatakse www.akros.ee/parkuur kodulehel

LISAINFORMATSIOON

Ohutus: Võistlejad peavad raja läbima võimalikult ohutult,
arvestades enda võimekust. Isiklik ohutus ja turvalisus on iga
võistleja enda kohustus.
Riietus: Riietus ei tohi mitte kuidagi takistada võistleja sooritust ja
liikuvust. Riietel ei tohi olla poliitilisi, usulisi jms sümboleid ja
loosungeid. Riietel on lubatud spordiklubi vms logo. Ehted on
keelatud.
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