
 

AkrosPark 2020. Slackline võistlused 

JUHEND 

AEG 19. september 2020, algusega kell 12.00 

KOHT Tartu Tähtvere Puhkepark 

Laulupeo pst. 25, Tartu 

KORRALDAJA Võimlemisklubi Akros 

Õpetaja 9a, Tartu 

akros@akros.ee 

www.akros.ee 

5246141 (Heigo Klaos) 

58117411 (Kristjan Kullamaa) 

59051677 (Tauri Vahesaar) 

 

PROGRAMM Võisteldakse kahes grupis: 

1) segagrupp (naised ja noored osalejad), 

2) mehed kaaluklassis 60 kg ja enam. 

Slackline (Trickline) on võistlusformaat, mille käigus tuleb 

tasakaaluliinil sooritada võimalikult palju elemente ja 

moodustada neist kombinatsioone. 

Võistlusplatsi joonised avaldatakse hiljemalt 7. septembriks 

kodulehel www.akros.ee/slackline . 

PAREMUSJÄRJESTUSE 

SELGITAMINE JA 

AUTASUSTAMINE 

Võistlus koosneb kvalifikatsioonidest ja finaalidest.  

Enne kvalifikatsioone on soojendusaeg. Soojendusaja jooksul on 

võimalik võistlejatel tutvuda võistlusel kasutatava 

tasakaaluliiniga. 

 

Kvalifikatsioon. Võistlus algab kvalifikatsiooniga, mille käigus 

võistlevad kuni 16 inimest.  

Võistlusplatsile lastakse korraga kaks võistlejat. Mõlemal 

võistlejal on aega 1 minut oma elementide sooritamiseks. 

Aega loetakse vaid siis, kui võistleja on liini peal. Kui üks 

võistleja liini pealt maha tuleb või kukub, on teise võistleja kord 

minna liinile. Aja lõppedes, hinnatakse sooritust kohtunike poolt  

ning selguvad võistlejad, kes pääsesid edasi veerandfinaali. 

 

Veerandfinaal. Veerandfinaali pääsevad 8 parima 

punktiskooriga võistlejat, seejärel võisteldakse teine-teise vastu 

punktide alusel. Veerandfinaalis lähevad kokku võistlejad 

vastavalt punktiskoorile: 

                                       1. ja 8. koht 

                                       2. ja 7. koht 

                                       3. ja 6. koht 

                                       4. ja 5. koht 
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Poolfinaal. Poolfinaali pääsevad veerandfinaali 4 parima 

punktiskooriga võistlejat, kes pannakse omavahel kokku 

järgnevalt: 

                1. võistluspaar: 1. ja 2. koht 

                2. võistluspaar: 3. ja 4. koht 

 

Finaal. Finaalis selgitatakse välja võistluse paremusjärjestus.  

3. ja 4. koha selgitamiseks pannakse kokku poolfinaalis selgunud 

1. ja 2. võistluspaari kaotajad.  

1. ja 2. koha selgitamiseks pannakse kokku poolfinaalis selgunud 

1. ja 2. võistluspaari võitjad.  

Võistluse võidab finaalvoorus suurima punktisumma saanud 

võistleja. 

 

Hindamine: Võistluse käigus on 3 kohtunikku, iga kohtunik 

hindab ühte kategooriat 10-palli süsteemis.  

Võistlusel hinnatakse järgmisi kategooriaid: 

1) Loovus: võistleja oskus sooritada originaalseid ja uudseid 

elemente. 

2) Kombinatsioonid: võistleja oskus sooritada 

järjestikuliselt vähemalt kaks või enam elementi, ilma 

vahepausita. 

3) Trikkide raskustase: hinnatakse sooritatud elementide 

keerukust.  

Võistluste kolme parimat autasustatakse medali, diplomi ja 

meenetega. 

 

OSAVÕTUMAKS JA 

MAJANDAMINE 

Eelregistreerimisel (kuni 11.09) on osavõtumaks 5€ /võistleja. 

12.-19.09 registreerimisel on osavõtumaks 8 €/ võistleja. 

Osavõtumaksud palume tasuda pangakontole. 

 

Makse saaja: Võimlemisklubi Akros 

IBAN: EE712200221046955891 (Swedbank) 

Selgituseks: võistleja nimi, SiseAkrosPark, slackline osalustasu. 

 

Klubid, kes soovivad tasuda arve alusel, palume edastada arve 

soovid e-maili teel (akros@akros.ee) 

Võistluspäeval on võimalik tasuda ainult sularahas. 

Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 võimleja 

mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata.  

Trauma/ haigestumise korral tagastatakse 50% osavõtumaksust. 

 

REGISTREERIMINE Eelregistreerimine hiljemalt 11. septembriks, vabade kohtade 

olemasolul on võimalik registreerida ka 12.-19.09, kuid mitte 

hiljem, kui 1 tund enne võistlust. 

Registreerimiseks täita vorm, mille leiate: 

https://forms.gle/7ufj79CWuxR6btmb6 

Võistlejate limiit on 16 inimest kummaski võistlusklassis. 

https://forms.gle/7ufj79CWuxR6btmb6


 
AKREDITEERIMINE Akrediteerimine toimub võistluspaigas 1 tund enne võistluste 

algust, kus tuleb teatada ka muudatustest ülesandmistes. 

AJAKAVA Orienteeruv ajakava* 

11.00-12.00 Akrediteerimine ja registreerimine 

12:00-13:00 Harjutusaeg võistlejatele (soojendusaeg) 

13:00-13:15 Võistluse avamine 

13:15-14:15 Kvalifikatsioon 

14:30-15:00 Poolfinaal 

15:15:-15:45 Finaal 

15:45-... Võistlejate autasustamine 

*Täpsem ajakava selgub 16. septembriks. 

KOHTUNIKUD Klubid, kelle esindajad võistlevad, peavad esitama kohtuniku.  

1-5 võistlejat = 1 kohtunik; 5-10 võistlejat = 2 kohtunikku jne. 

LISAINFORMATSIOON Ohutus. Võistlejad peavad etteaste sooritama võimalikult 

ohutult, arvestades enda võimekust.  

Liinil sooritab võistleja elemente iseseisvalt, abivahendeid 

kasutamata. 

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. 

 

Isikuandmed. Võistlustele registreeritud osalejate, treenerite, 

kohtunike ja vabatahtlike isikuandmeid kasutatakse 

võistlustulemuste avaldamisel võistlusprotokollis, spordialaliidu 

kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites. Võistlustele registreerides 

annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud ja vabatahtlikud samuti 

loa ka endast tehtud visuaalseid materjale avaldada (fotod, 

videod). Võistlustel on lubatud kõigil fotode ja videote tegemine. 

 


