
PARKUURI KESKUSE OSKUSVÕISTLUS 2023

JUHEND

AEG 28 jaanuar, kell 10:00-17:00

KOHT Parkuuri Keskus
Tulika 9/11, Tallinn

KORRALDAJA MTÜ Parkuuri keskus
info@parkuurikeskus.ee
www.parkuurikeskus.ee
53499970 Imre Liivak

PROGRAMM Oskusvõistlus on võistlusformaat, kus võistlejatele
näidatakse ette 10 erinevat parkuuri liigutust/elementi või
elementide kombinatsiooni ning võistleja peab selle järgi
tegema. Oluline on, et harjutamiseks katseid ei anta, vaid
võistleja peab olukorda peas hindama ning tegema
koheselt võistlus katse.

PAREMUSJÄRJESTUSE
SELGITAMINE JA
AUTASUSTAMINE

Soojendusaeg on 20 minutit, pärast mida näitab võistluse
korraldaja võistlejatele ette elemendid. Võistlejad
hakkavad seejärel proovima järjekorra alusel ja
kohtuniku loal antud elementi järgi teha. Iga ülesande
sooritamiseks on 3 katset

Punktisüsteem-
Õnnestunud sooritus 1. katsel - 3p
Õnnestunud sooritus 2. katsel - 2p
Õnnestunud sooritus 3. katsel - 1p

Vanuseklassil 14-17 aastased ning 18+ on ka finaal,
kuhu pääseb 6 inimest(punktiskoori järjekorras) ning kus
antakse 5 uut harjutust.

Kõikide vanuseklasside 3 parimat saavad ka auhinnad.

OSAVÕTUMAKS Osavõtumaks on 5€, mille palume kanda ülekandena
arvelduskontole

Saaja nimi - MTÜ Parkuuri Keskus
Konto nr - EE062200221078899161
Summa - 5€
Selgitus - Oskusvõistluse osalustasu, “Lapse ees- ja
perekonna nimi”

mailto:info@parkuurikeskus.ee
http://www.parkuurikeskus.ee


REGISTREERIMINE Eelregistreerimine hiljemalt 27ndaks jaanuariks. Igasse
vanusegruppi mahub 25 osalejat, st et kohtade arv on
piiratud.
Registreerimiseks täita vorm:
https://forms.gle/5vtVCKAN4LLdJNVv9

AKREDITEERIMINE Akrediteerimine toimub võistluspaigas hiljemalt 30 minutit
enne vastava vanusegrupi algust.
Muudatusi ülesandmises võib teha kuni üks tund enne
võistluste algust.

AJAKAVA Orienteeruv ajakava*

10:00-11:30  -  7-9 aastased
11:30-13:00  -  10-13 aastased
13:00  -  I autasustamine
13:30-15:30  -  14-17 aastased
15:30-17:30  -  18+
17:30  -  II autasustamine

*Võistluse korraldaja jätab endale õiguse hiljem muuta
ajakava vastavalt registreerinute arvule.

LISAINFORMATSIOON
Ohutus

Võistlejad peavad etteaste sooritama võimalikult
ohutult, arvestades enda võimekust. Tuletame
siinkohal meelde, et kui mõni element võistlustel
osutub võistleja jaoks ohtlikuks, siis seljuhul oleks
targem see element tegemata jätta. 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 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

https://forms.gle/5vtVCKAN4LLdJNVv9


kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel
võistlusprotokollis, rgform.eu keskkonnas,
spordialaliidu ja/või korraldaja kodulehel ning
sotsiaal- meediakanalites.

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.


