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Võistluste tingimused 
Terms of the Competition 

 

 

 

Rull-iluuisuklubi Fox VIII üksiksõiduvõistlus 

 

 

 

 

Kuupäev/ Date:    28.05.2017 

 

Organiseerija/ Organiser:  Rull-iluuisuklubi FOX, www.klubifox.com 

 

Asukoht / Location:   Pirita Majandusgümnaasiumi spordikompleks,  

     Metsavahi tee 19, Pirita, Tallinn, 11911 

 

Võistlushall / Rink:   20m x 40m, puitpõrand / wooden flooring 

 

Korraldaja / Supervision:  Karin Kaljas, e-mail Karin@klubifox.com, tel  

     (+372) 566 279 83 

 

Registreerimine / Entries:  registreerimisleht peab sisaldama järgmisi andmeid 

     võistleja kohta (Excel): 

• Ees- ja perekonnanimi 

• Sünnikuupäev 

• Võistluse nr, millest soovitakse osa võtta. 

     entry applications must include the following  

     information (Excel): 

• Name & first name of each participant 

• Date of Birth of each participant 

• No. of the event for each participant 

 

Registreerimise tähtaeg /   21.05.2017 

Closing date:    

 

Võistlusmaks / Entry fee:  Euro 13,00 

 

     Võistlusmaks tuleb maksta hiljemalt 25.05.2017 

järgmisele      pangakontole: 
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     MTÜ FOX, Swedbank, 

     IBAN: EE912200221041952174,  

     SWIFT/BIC: HABAEE2X  

     viitenumber: 260320245 

     Entry Fees have to be at latest 25.05.2017 to the  

     following bank account: 

     MTÜ FOX, Swedbank, 

     IBAN: EE912200221041952174,  

     SWIFT/BIC: HABAEE2X,  

     Reference nr: 260320245 

 

Muusika / Music:   Muusika palun edastada enne võistluste algust  

     mälupulgal ning hästi märgistatult. 

     Please provide music in the form of memory stick well 

     labelled and at the beginning of the competition. 

 

Diplom / Certificates:   Iga võistleja saab diplomi võistlustel osalemise kohta.  

     Each participant will receive a certificate of participation. 

 

Medalid/ Medals    Võistlejad kohtadel 1-3 saavad medali.    

     Each participant ranking on places 1-3 of each event will 

     receive a medal. 

 

Päevakava / Schedule:  Päevakava avalikustatakse pärast registreerimise  

     tähtaja lõppu. 

     Schedule will be published post Closing Date. 

 

Kohtunikud / Judges:   Kohtunikud kutsutakse organiseerija poolt.  

     Judges will be invited by the Organiser. 

 

NB! Täpsustavad nõuded: 2.-6. võistlusklass. 

1) Sooritada võib maksimaalselt kaks (2) hüpetekombinatsiooni, mõlemad 

kombinatsioonid peavad olema erinevad. 

2) Hüpete kombinatsioon, mis koosneb 2-5 rittbergerist, loetakse kui ühte Rittbergeri 

hüpet ning juhul kui sooritatakse selline kombinatsioon, siis kavas tohib olla veel 

ainult üks Rittberger. 

3) Igat hüpet võib sooritada maksimaalselt kaks (2) korda. 

4) Pääsukeste kombinatsioon serpentiinil peab sisaldama vähemalt kahte (2) erinevat 

asendit, millest ühte peab hoidma vähemalt 6 sek.  
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1. Kahekordsete hüpete klass  
(vastavalt CERS üldreeglitele "well balanced free skating long programme") 

Põhikava: 3:30-4:00 min.. 

• Lubatud on kõik kahekordsed hüpped 

• Vähemalt üks sammude kombinatsioon (ringil, serpentiinil või diagonaalil), (peab 

sisaldama „loop step’i“, 3 järjestikust klambrit ja Rocker või Counter) 

• Vähemalt kaks piruetti, sh piruetikombinatsioon madalpiruetiga (kõik püsti- ja 

madalpiruetid ning liibeluu FO ja BO on lubatud) 

 
2. Axeli klass 

Põhikava: 2:30 min. +/- 10 sec. 

• Kõik ühekordsed hüpped, sh Axel 

• Axel’it võib sooritada maksimaalselt kahel korral (kombinatsioonid, mis sisaldavad 

Axel’it, lähevad arvesse ühe Axel’na) 

• Sammud serpentiinil koos vähemalt kahe pääsukese positsiooniga (neist üks vähemalt 

6 sek) 

• Vähemalt üks sammude kombinatsioon lisaks (ringil, serpentiinil või diagonaalil), 

(peab sisaldama „loop step’i“, 3 järjestikust klambrit ja Rocker või Counter) 

• Vähemalt kaks piruetti, sh piruetikombinatsioon madalpiruetiga (kõik püsti- ja 

madalpiruetid ning liibeluu FO ja BO on lubatud) 

 
3.  Ühekordsete hüpete klass 

Põhikava: 2:30 min. +/- 10 sec. 

• Kõik ühekordsed hüpped, va Axel 

• Maksimaalselt kaks hüpete kombinatsiooni 

• Sammud serpentiinil koos vähemalt kahe pääsukese positsiooniga (neist üks vähemalt 

6 sek) 

• Vähemalt kaks piruetti (kõik püsti- ja madalpiruetid ning liibeluu FO ja BO on 

lubatud) 

• Sammudekombinatsioon sirgel, diagonaalil, serpentiinil või ringil (peab sisaldama 

„loop step’i“ ja 3 järjestikust klambrit) 

 

4.  Salchow’i klass 
Põhikava: 1:30 - 2:00 min 

• Kolmikhüpe, Rittberger ja Salchow 

• Üks hüpetekombinatsioon 

• Kõik püsti- ja madalapiruetid 

• Piruetikombinatsioon 

• Pääsuke serpentiinil (neist üks vähemalt 6 sek) 
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5. Kolmikhüppe klass 
Põhikava: 1:00 - 1:30 min 

• Ülejala ette mõlemale poole (kaheksal või eraldi ringidena; ringid tuleb sulgeda 

mõlemal suunal) 

• Vähemalt üks püsti piruett ühel või kahel jalal 

• Mitte raskem kui kolmikhüpe 

• Harakas 

• Pääsuke 

• Pistolett 

 

6. Algajate klass 
Põhikava: 1:00 - 1:30 min 

• Ülejala või tõuked ette mõlemale poole (kaheksal või eraldi ringidena; ringid tuleb 

sulgeda mõlemal suunal) 

• Vähemalt üks püsti piruett ühel või kahel jalal 

• Hüpe üles 

• Harakas 

• Pääsuke ja/või Toonekurg 

• Pistolett ja/või kükk 

 

 

 

 

 
 


