
 

 
 

 
LÕUNAKESKUS TROPHY 2008 
Rahvusvaheline Iluuisutamisvõistlus 
 

 
 
 
VÕISTLUSTE AEG: 15.-16. November 2008 

 
VÕISTLUSTE KORRALDAJA: Iluuisutamisklubi “Tartu” 

 
VÕISTLUSTE TOIMUMISKOHT: Lõunakeskuse Liuväli 

Aadress: Ringtee 75a, Tartu 
 
 

� Võistlused korraldatakse vastavalt ISU ja EUL regulatsioonidele ja klassifikatsioonile.   
A klassi hinnatakse ISU hindamissüsteemi järgi. B klassi hinnatakse 6.0 süsteemi järgi.  

 
� Võistlused korraldatakse järgmistes üksiksõidu kategooriates ja klassides: 

 
 
ALGAJAD I 
CHICKS 

A ja B klass 
Sünniaasta 
Vabakava: 

 
2001/2002 ja nooremad 
Poisid, tüdrukud 2 min (+/-10sek) 
 

ALGAJAD II 
CUBS 

A ja B klass 
Sünniaasta 
Vabakava: 

 
1999/2000 ja nooremad 
Poisid 2.30 min (+/-10sek) 
Tüdrukud 2 min (+/-10sek) 

NOORVÕISTLEJAD I 
SPRINGS 

A ja B klass 
Sünniaasta 
Vabakava: 

 
1998/1997 ja nooremad 
Poisid 3 min (+/-10sek) 
Tüdrukud 2.30 min (+/-10sek) 

NOORVÕISTLEJAD II 
DEBS 

A ja B klass 
Sünniaasta 
Vabakava: 

 
1995/1996 ja nooremad 
Poisid 3.30 min  
Tüdrukud 3 min (+/-10sek) 
 

SÜNKROONUISUTAMINE    Vabakava             2.00 min (+/-10sek) 
 

� Võistluste korraldaja jätab endale õiguse poolitada kategooriaid sünniaasta järgi, kui 
osavõtjate arv seda nõuab.  

� Kava pikkuse nõudest mittekinnipidamine toob kaasa karistuse mõlema hinde 
alandamisena vastavalt ISU reeglitele. 

 
 
 
 



 
VÕISTLEJATE  
REGISTREERIMINE: 

Igal kutsutud klubil on võimalus panna välja võistlejad igas 
kategoorias ja klassis. Organiseerija jätab endale õiguse piirata 
võistlejate arvu kutsutud klubidest. Osavõitjate eelülesandmine (vt. 
Lisa A), millel on märgitud klubi kontaktandmed, palun saata 
hiljemalt 15. Oktoobriks 2008 (12.00) allolevale kontaktile (hiljem 
laekunud ülesandmisi ei ole võimalik vastu võtta).  
Koos ülesandmisega esitada ka KAVA PLANEERITUD 
ELEMENDID (vt. Lisa B, puudutab A-klassi). 
 
Raimo Reinsalu (võistluse peakohtunik) ja  
Dina Udatśnaja (võistluse korraldaja)  
e-post: raimo.skate@hotmail.com; dina@iktartu.ee 
Telefon: (+372) 5109849 (Raimo); (+372) 5228574 (Dina)   

OSAVÕTUMAKS JA 
SELLE TASUMINE: 

400.- EEK võistleja (üksiksõit); 1000.- (sünkroonuisutamine) 
Koos registreerimisega tasuda osavõtumaks MTÜ Iluuisutamisklubi 
Tartu a/a: 221037142396 Hansapank. 
 
Kõik registreerimisega seotud toimingud (registreerimine, 
annuleerimine, muutmine) tuleb esitada peakohtunikule kirjalikult. 
 
Registreeritud sportlase mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata. 
Klubil on õigus asendada osalemisest loobunud võistleja teise samas 
kategoorias võistleva sportlasega, kuid kõigist muudatustest palun 
anda teada hiljemalt 1. Novembriks 2008. 

AUTASUSTAMINE: Iga kategooria/klassi kolme paremat autasustatakse medali ja 
diplomiga. Kõiki võistlusel osalenud sportlasi peetakse meeles 
diplomi ja meenega, mis antakse üle autasustamisel. 

PROTESTID: Igal klubil on õigus esitada proteste. Protestid tuleb esitada vastava 
ala referiile  kohe peale ala lõppu. Protesti esitamisel tuleb tasuda 
protestimaks 500 krooni. Referii otsus on lõplik. 
ISU süsteemis hindamise puhul ei ole lubatud esitada proteste 
kohtunike suhtes, küll aga on lubatud esitada protesti sooritatud 
elemendi identifitseerimise kohta. 

KULUD: Transpordi, toitlustuse ja ööbimiskulud kannavad osavõtjad.  
Juhul, kui kutsutud klubi paneb välja oma kohtuniku, siis kohtuniku 
transpordi katab teda saatnud klubi. Kohtunikele makstakse 
päevatasu. 
Võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse 
osavõtumaksude arvel. 

MUUSIKA: Muusika esitada CD-l, millel on selgelt ära märgitud võistleja 
täisnimi, kategooria ja klubi, enne vastava kategooria algust ning 
võtta see sealt ära peale ala lõppu. 

MAJUTUS: Kantri Hotell, mis paikneb Lõunakeskuse läheduses, võimaldab 
saada soodustust 20% tavahinnast, broneerides tuba enne 1. 
novembrit (selgituseks panna ILUUISUTAMISVÕISTLUS).  
www.kantri.ee 

 
 
 
 
 



VÕISTLUSTE AJAKAVA 
 
Loosimine 14. November kell 18.00 
Võistlused 15. November kell 10.00-20.00 (A-klass) 

16. November kell 10.00-18.00 (B-klass) 
 

� Detailne ajakava väljastatakse klubidele 5 päeva enne võistluse toimumist 
eelülesandmisel näidatud e-mailile. 

 
VASTUTUS: 
Vastavalt ISU eeskirjadele, reegel nr. 119, Korraldaja ei võta vastutust võistlejate või ametnike 
poolt tekitatud kahju osas. 


