AkrosPark 2022. Batuudi Big-Air võistlus
JUHEND
AEG
KOHT
KORRALDAJA

PROGRAMM

19. juuni 2022, kell 14.00-15.00
Tartu Tähtvere Puhkepark
Laulupeo pst. 25, Tartu
Võimlemisklubi Akros
Õpetaja 9a, Tartu
akros@akros.ee
www.akros.ee
5246141 (Heigo Klaos)
58043793 (Tanel Altement)
Batuudi Big-Air on võistlusformaat, kus etteantud aja jooksul
tuleb teha võimalikult raske sooritusega kombineeritud trikke.
Võistlusklassid:
Noormehed 7-14 a

Neiud 7-14 a

Noormehed 15-+ a

Neiud 15+ a

PAREMUSJÄRJESTUSE Võistlus koosneb eelringidest ja finaalist.
SELGITAMINE JA
Enne võistlust on soojendusaeg. Soojendusaja jooksul on
AUTASUSTAMINE
võimalik võistlejatel tutvuda võistlusel kasutatava batuudiga.
Võistlus toimub karikasüsteemi järgi. Igale võistlejale loositakse
vastane. Võistlus käib ühe vooru võiduni. Peale igat vooru
selgitatakse välja võitja, kes pääseb edasi. Finaalis käib võistlus
ühe vooru võiduni.
Hindamine: Võistluse käigus on 3 kohtunikku.
Võistlusel hinnatakse järgmisi kategooriaid:
• Loovus: võistleja oskus sooritada originaalseid ja
uudseid elemente.
• Kombinatsioonid:
võistleja
oskus
sooritada
järjestikuliselt vähemalt kaks või enam elementi, ilma
vahepausita.
• Trikkide raskustase: hinnatakse sooritatud elementide
keerukust.

OSAVÕTUMAKS JA
MAJANDAMINE
REGISTREERIMINE

Võistluste kolme parimat autasustatakse medali, diplomi ja
meenetega.
Võistlustel osalemine on tasuta.
Eelregistreerimine hiljemalt 18. juuniks, vabade kohtade
olemasolul on võimalik registreerida 19. juuni, kuid mitte
hiljem, kui 1 tund enne võistlust.
Registreerimiseks täita vorm:
https://forms.gle/DwKzW3LtmNo7gwqK7

AKREDITEERIMINE

AJAKAVA

Akrediteerimine ja vajadusel ka registreerimine toimub
võistluspaigas (Laulupeo pst. 25, Tartu), kell 11.00-12.00.
Muudatusi ülesandmises võib teha kuni üks tund enne võistluste
algust.
Orienteeruv ajakava*
13:00-15:00

Harjutusaeg võistlejatele (soojendusaeg),
Võistlused

*Täpsem ajakava selgub 18. juuni ja nähtav kodulehel
www.akros.ee/akrospark2022
LISAINFORMATSIOON

Ohutus. Võistlejad peavad etteaste sooritama võimalikult
ohutult, arvestades enda võimekust.
Isiklik ohutus ja turvalisus on iga võistleja enda kohustus.
Osaleja vastutab oma tervisliku seisundi ja sportliku
ettevalmistuse eest.
Kui osaleja on alaealine, vastutab tema eest lapsevanem või
täisealine eestkostja.
Registreerimisel nõustub osaleja võistluste üldtingimustega
ning
kinnitab, et võistlusel osalemine toimub omal vastutusel.
Riietus. Riietus sportlik ja korrektne.
Riietel on lubatud spordiklubi vms logo.
Ehted on keelatud.
Võistusel ei tohi osaleda alkoholi või muu meeltemürkide mõju
all.
•

•

•

Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike
ja vabatahtlike isikuandmeid kasutatakse võistlustulemuste
avaldamisel võistlusprotokollis, rgform.eu keskkonnas,
spordialaliidu
ja/või
korraldaja
kodulehel
ning
sotsiaalmeediakanalites.
Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid,
kohtunikud, vabatahtlikud automaatselt loa endast tehtud
visuaalseid materjale ka avaldada (fotod, videod). Juhul, kui
isik ei ole nõus oma isikuandmete ja visuaalsete materjalide
kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse peakorraldajat
ja alaliitu kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks.
Videote ja fotode tegemine professionaalse tehnikaga on
lubatud ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel.
Mobiiltelefoni ja muude nutiseadmete kasutamisel
pildistamiseks ja filmimiseks piirangud ei kehti.

