
Tartu Cup 2018 
ÜKSIKSÕIDU ILUUISUTAMISVÕISTLUS 

  

VÕISTLUSTE AEG: 6.-7. Oktoober, 2018 

VÕISTLUSTE KORRALDAJA: Iluuisutamisklubi IK Tartu 

VÕISTLUSTE TOIMUMISE KOHT: Lõunakeskuse Liuväli 
      Aadress: Ringtee 75a, Tartu, Eesti 



JUHEND 

ÜLDISED EESKIRJAD: 

Tartu Cup 2018 korraldatakse vastavalt eeskirjadele, mis on kehtestatud järgmistes 
määrustes: ‘ISU Constitution and General Regulations’, ‘ISU Special Regulations for Figure 
Skating’, ‘ISU Communications for Figure Skating’, Eesti Uisuliidu poolt väljaantud hooaja 
2017/2018 klassifikatsioon. 

Tulemused kategooriatele Basic Novice, Intermediate Novice, Advanced Novice, Junior ja 
Senior arvutatakse vastavalt ISU viimastele regulatsioonidele.  
Pre-Chicks-Cubs kategooriate tulemused arvutatakse vastavalt Eesti Uisuliidu hooaja 2018/2019 
klassifikatsioonile. 

Võistluste korraldaja garanteerib kohtunike paneeli vastavalt tehnilise miinimumi täitmise 
reeglitele.

VÕISTLUSKLASSID JA KATEGOORIAD: 

Üksiksõit: 

A-klass: 

Algajad (Pre-Chicks)  Sünniaasta 2012 ja nooremad 

Vabakava:Poisid,Tüdrukud 2 min(+/-10sek) 

Algajad I (Chicks)   Sünniaasta 2010/2011 

Vabakava:Poisid,Tüdrukud 2 min(+/-10sek) 

Algajad I (Chicks) “Axel”  Sünniaasta 2010/2011 

Vabakava:Poisid,Tüdrukud 2 min(+/-10sek) 

Algajad II (Cubs)  Sünniaasta 2008/2009 

Vabakava:Poisid,Tüdrukud 2.30 min(+/-10sek) 

BASIC NOVICE  Vastavalt ISU regulatsioonidele ja kommunikatsioonidele 

 INTERMEDIATE NOVICE Vastavalt ISU regulatsioonidele ja kommunikatsioonidele  

 ADVANCED NOVICE Vastavalt ISU regulatsioonidele ja kommunikatsioonidele  



JUNIOR         Vastavalt ISU regulatsioonidele ja kommunikatsioonidele 

SENIOR              Vastavalt ISU regulatsioonidele ja kommunikatsioonidele 

• Võistluse korraldaja jätab endale õiguse poolitada kategooriaid sünniaasta 
järgi, kui osavõtjate arv seda nõuab. 

• Võistluse korraldaja jätab endale õiguse kombineerida kategooriaid, kui osavõtjate arv 
seda nõuab. 

Klassifikatsioon on saadaval korraldaja kodulehel: www.iktartu.ee 

TULEMUSED: 

Novice, Junior ja Senior kategooriate tulemused arvutatakse vastavalt ISU 
hindamissüsteemile, kasutades 5  kohtunikuga kohtunike paneeli Advanced Novice, Junior 
ja Senior kategooriate puhul ning 3 kohtunikuga kohtunike paneeli Basic Novice ja 
Intermediate Novice kategooriate puhul. 
Pre-Chicks – Cubs kategooriate tulemused arvutatakse vastavalt Eesti Uisuliidu hooaja 
2018/2019 klassifikatsioonile, kasutades 3 kohtunikuga kohtunike paneeli. 

Tulemused ja võistluse protokoll on saadaval peale võistlust: www.iktartu.ee 

VÕISTLEJATE REGISTREERIMINE: 

Kõikidel kutsutud klubidel on võimalus panna välja võistlejaid igas kategoorias ja klassis. 
Korraldaja jätab endale õiguse piirata võistlejate arvu kutsutud klubidest. 
Osavõtjate kirjalik ülesandmine, millele on märgitud klubi kontaktandmed. Palun kasutage 
kaasapandud ülesandmisvormi. 

e-mail: entry@iktartu.ee 

Ksenia Sikut (Korraldaja) 

Ülesandmise tähtaeg on 17.09.2018 

Kava planeeritud elemendid palume saata e-mailiga hiljemalt 17. Septembriks 2018 
allolevale kontaktile: 

Email: entry@iktartu.ee 

http://www.iktartu.ee/
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OSAVÕTUTASU JA SELLE TASUMINE: 

60.- EUR Pre-Chicks, Chicks 

70.- EUR Cubs, Basic Novice, Intermediate Novice 

80.- EUR Advanced Novice, Junior ja Senior 

Koos registreerimisega tuleb tasuda 100% ulatuses võistlejate osavõtutasu (kohe, kui on 
saadud võistluse korraldajalt osalejate kinnitus, hiljemalt 17.09.2018) 

Registreeritud sportlase mitte osalemisel osavõtutasu ei tagastata. Klubil 
on õigus asendada osalemisest loobunud sportlane teise sportlasega, kuid 
muudatustest tuleb teatada hiljemalt 24 tundi enne loosimist kirjalikult. 
Kui klubil on mõne osavõtja eest tasumata, jäetakse terve klubi 
loosimisest välja. 

MTÜ IluuisutamisklubiTartu 

IBAN:EE842200221051518634 
SWIFT/BIC:HABAEE2X 

AUTASUSTAMINE: 

Iga kategooria kolme paremat autasustatakse medaliga. Kõik osalejad saavad diplomi. 

KOHTUNIKUD: 

Iga osalev klubi võib panna välja ühe vähemalt rahvusvahelise taseme kohtuniku. 
Juhul, kui kutsutud klubi paneb väljaoma kohtuniku, siis kohtuniku transpordi katab 
teda saatnud klubi. Korraldaja tagab kohtunikele majutuse ja toitlustuse. 

KULUD: 

Kõik osalejad ja klubid peavad tasuma ise oma majutuse ja transpordi. 

MUUSIKA: 

Muusika tuleb esitada korralda ja telekvaliteetsel CD-l, millele on märgitud võistleja 
täisnimi, kategooria ja klubi. Iga kava muusika peab olema salvestatud eraldi CD-le. 

PROTOKOLL: 

Protokoll on saadaval peale võistlust: www.iktartu.ee 

MAJUTUS: 

Korraldaja ei tegele majutuse organiseerimisega. 

http://www.iktartu.ee/


VASTUTUS: 

Vastavalt ISU eeskirjadele, Reegel 119, ei võta Korraldaja vastutust võistleja või ametnikega 
juhtunud õnnetuste või neile tekitatud kahjuosas. 

EETIKAKOODEKS: 

Kõik sportlased, treenerid, kohtunikud ja saatjad peaksid jälgima ISU kommunikatsiooni 
nr. 1433. Reeglite vastane käitumine võib viia sportlase diskvalifitseerimisele. 

LOOSIMINE: 

Elektrooniline loosimine toimub 05.10.2018. Stardijärjekorrad on saadaval: www.iktartu.ee 

Peale lühikavasid ei toimu loosimist. Vabakava stardijärjekord on pööratud järjekord lühikava 
tulemustest.  

AJAKAVA: 
Esialgne ajakava saadetakse osalejatele hiljemalt 10 päeva enne võistlust ja ajakava on 
saadaval ka: 
 www.iktartu.ee 
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