„PAIDE TORN“
VÕISTLUSJUHEND
2019 a
https://www.youtube.com/watch?v=ajLe4s2a4HI
1. Võistluste eesmärk
Selgitada välja parimad sportlased konksredeliga ronimises sisetingimustes..
Tõsta tuletõrjespordi üldist taset ja populariseerida tuletõrjesporti läbi võistluse.

2. Võistluste toimumise aeg ja koht
Võistlused toimuvad laupäev 06. aprill, Paide E-Piim spordihallis.
Aiavilja tn 1, Paide linn.

3. Võistluste korraldajad
Võistlused viib läbi Paide Vabatahtliku Tuletõrje Selts, Eesti Tuletõrjespordi
Liidu, Pästeameti ja Paide linnavalitsuse koostöös. Võistlused valmistab ette ja
viib läbi selleks moodustatud korraldustoimkond. Infot võistluste kohta saab
margo.tammepold@rescue.ee, mobil. +372 5155461.
Võistluste peakohtunik Raimu Vaher.

4. Võistlustest osavõtjad.
Tegemist on lahtiste võistlustega. Võistlustel võivad osaleda kõik vastava
ettevalmistuse saanud ja tervislikke vastunäidustusi mitteomavad sportlased
järgmistes vanusegruppides:
• noormehed sünniaastaga
2007 ja nooremad
- „D“ grupp
• noormehed sünniaastaga
2005-2006
- „C” grupp
• noored sünniaastaga
2003 - 2004
- „B” grupp
• noored sünniaastaga
2001 - 2002
- „A” grupp
• mehed sünniaastaga
2000 ja vanemad
- „Mehed”
• Tütarlapsed
2007 ja nooremad
- „TD“ grupp
• Tütarlapsed
2005 -2006
- „TC” grupp
• Tütarlapsed
2003 - 2004
-„TB”grupp
Tütarlapsed
2001 – 2002
- „TA”grupp
• Naised
2000 ja vanemad
- “N”

5. Planeeritav võistluste ajakava.

10.00- 10.15

Treening noormehed „D“, „C” , „Tütarlapsed”, „Naised”

10.15- 10.30

Treening noormehed „B” grupp

10.30

Lõplik mandaat

10.30- 10.45

Treening noormehed „A” grupp

10.45 – 11.00

Treening „Mehed”

11.15

Võistluste avamine

11.30

Start „D“ ja „C” grupp noormehed (2 katset)
„Tütarlapsed „Naised” (2 katset)

12.15

Finaaljooksud D“ ja „C” grupp
„Tütarlapsed „Naised”

12.30

Start noormehed „B” grupp (2 katset)

12.50

Finaaljooks noormehed „B” grupp

13.00

Start „A” grupp (2 katset)

13.20

Finaaljooks „A” grupp

13.30

Start „Mehed” (2 katset)

13.50

Finaaljooks „Mehed”

14.30

Võistluste lõpetamine

6. Paremusjärjestuse selgitamine.
6.1 Individuaalvõistluste puhul peetakse tulemuste arvestust iga võistleja kohta eraldi
ja määratakse paremusjärjestus.
6.2 Arvesse läheb võistleja kahest katsest parim tulemus.
6.3 Vanusegrupi 3 parimat pääseb finaaljooksu ja selgitatakse välja 3 parimat.
7. Võitjate autasustamine.
Iga vanusegrupi kolme paremat autasustatakse meenega.
8. Võistlusteks registreerimine
Võistlejad tuleb registreerida hiljemalt 02. aprill. Võistlejate registreerimisleht tuleb
edastada aadressile margo.tammepold@rescue.ee . Kui võistlejate osaluses tekib
muudatusi, siis tuleb sellest teatada võistluspäeval mandaatkomisjonile.

9. Võistlusala eeskirjad
9.1 Võistleja asub konksredeliga( „B” , „A”, „mehed”) stardijoone taga 32.25m.
9.2 Starteri käskluse peale joostakse õppetornini, paigaldatakse konksredel ning
ronitakse vastavale korrusele vabal viisil. Keelatud on tõsta konksredelit
õppetorni ühe korruse aknast teise korruse aknasse, seistes korruse aknalaual
püsti.
9.3 Finišeerimine toimub, kui võistleja astunud õppetorni põrandal asetseva
ajavõtu plaatide peale kahe jalaga. Peale astuma peab ajavõtuplaadil märgitud
alal.
9.4 Võistlejad noormehed „D“ „C” grupp, Tütarlapsed, Naised ronivad õppetorni
2 korrusele (1 aken), redel seinal.
9.5 Võistlejad noormehed „B” grupp ronivad õppetorni 2 korrusele (1 aken)
9.6 Võistlejad noormehed „A” grupp ronivad õppetorni 3 korrusel (2 aken)
9.7 Võistlejad „mehed” ronivad õppetorni 4 korrusele (3 aken)
9.8 Võistlusriietus: Pikad spordipüksid, pikkade käistega spordisärk, kiiver ja
tuletõrjevöö (karabiinita). Naelkingad ei ole lubatud.
9.9 Võistlustel kehtivad võistluspaikade, varustuse ja distantsi läbimise kohta
nõuded, mis on sätestatud 2012.a. tuletõrjespordivõistluste eeskirjades.
10 Start
10.1 Kui mõni võistlejatest ei ilmu starti, stardiprotokollis märgitud jookse ega
radasid ei muudeta.
10.2 Stardiks ettevalmistamiseks individuaalaladel (stardipakkude ja varustuse
paigaldamine jne ), antakse võistlejale aega kuni 2 minutit, alates eelmisest
stardist. Kui võistleja ei ole ettenähtud aja jooksul stardiks valmis võib
starter anda käskluse ettevalmistused lõpetada ja kutsuda võistlejad starti.
Kes ei ole valmis stardiasendi võtmiseks – starter teeb märkuse. Kui võistleja
ei ole valmis ka peale teistkordset kutset, saab ta kirja “valestardi”.
10.3 Stardisignaal antakse kõigil distantsidel stardipüstoliga või muu seda
asendava seadeldisega.
10.4 Võistlustel annab starter riigikeeles käsklused „Kohtadele” . kui
võistlejad on stardipakkudel liikumatult annab käskluse ” Valmis” ning peale
seda, orienteeruvalt 2 sekundi jooksul tulistab stardipüstolist või käivitab
stardiseadeldise.
10.5 Juhul, kui starter on mingil põhjusel veendunud, et stardiks pole kõik
valmis, annab ta käskluse „Jätta”, mispeale kõik võistlejad peavad tõusma
ning minema stardipakkude taha.
10.6 Võistleja peab peale käsklust „Valmis” koheselt fikseerima lõpliku
stardiasendi. Käskluse täitmisega viivitamine loetakse valelähteks.
Kaasvõistlejate häirimist (valjude häälitsustega või muul moel) peale käsklust
„Kohtadele” loetakse valelähteks.
10.7 Võistleja, kes alustab liikumist peale stardiasendi täielikku fikseerimist,
kuid enne stardisignaali, sooritab valelähte.
10.8 Starter või abistarter, kes on veendunud, et start polnud määrustepärane,
kutsub võistlejad püstolilasuga või käsklusega “Tagasi” tagasi.
10.9 Märkus: Juhul, kui ühe võistleja või mitme võistleja üheaegsele
valelähtele järgnevad automaatselt kaasvõistlejad, tehakse hoiatus ainult
sellele võistlejale või nendele võistlejatele, kes starteri arvates esimesena

paigalt liikus ja kaasvõistlejate valelähte põhjustasid. Hoiatusi ei tehta juhul,
kui starter ei suuda valelähte põhjustajat täpselt määrata või põhjustasid
valelähte kõrvalised asjaolud.
10.10 Jooksus ei ole lubatud valestarti. Iga võistleja, kes teeb antud jooksus
valestardi esimesena, diskvalifitseeritakse antud jooksust.
10.11 Kõigis jooksudes, kus võisteldakse eraldi radadel, peab võistleja püsima
omal rajal kuni finišini. Väljaspool oma rada jooksnud võistleja
diskvalifitseeritakse.
10.12 Võistlejat, kes satub valele rajale kaasvõistlejate määrusterikkumise
tagajärjel (tõukamine vms), ei diskvalifitseerita tingimusel, et ta ei kasuta
tekkinud olukorda omapoolseks tahtlikuks määrusterikkumiseks
11 Muu
11.1 Vajadusel on korraldajatel õigus võistlusjuhendi tingimusi muuta.
11.2 Võistlusi ja spordiüritusi organiseeriv organisatsioon ei vastuta võistlustel
osalejate õnnetusjuhtumi kindlustuse eest.
11.3 Võistleja on kohustatud kinni pidama võistluseeskirjast ja –juhendist ja
täitma võistluspaikades kehtestatud nõudeid ning kohtunike korraldusi.
11.4 Võistlejal või tema esindajal on õigus:
11.4.1 saada
kohtunikekogu
peasekretärilt
teateid
oma
võistkonnaliikmete tulemuste kohta;
11.4.2 esitada avaldusi ja proteste.
11.5 Kui võistlejatel või võistkondade esindajatel tekib kahtlusi käesoleva
eeskirja või võistlusjuhendi rikkumise kohta, esitatakse suuline või kirjalik
protest ala vanemkohtunikule või võistluste peakohtunikule
11.6 Suuline protest esitatakse koheselt. Kui suulist protesti ei ole võimalik
koheselt lahendada, võib esitada kirjaliku protesti.
11.7 Kirjalik protest tuletõrjespordieeskirjade või võistlusjuhendi rikkumiste
kohta esitatakse hiljemalt 15 minuti jooksul peale antud võistlusala lõppu.
Kirjalik või suuline protest võistlustulemuste kohta esitatakse 15 minuti
jooksul peale võistlustulemuste ametlikku väljakuulutamist.

