EESTI POLITSEI 2012. AASTA JOUTOSTMISE AUHINNAVOISTLUSE
JUHEND

I Eesmflrk ia iilesanded
-

Populariseerida
sportija tervislikke eluviiseSiseministeeriumi,
Justiitsministeeriumi,
ja Maksu-ja Tolliametis.
Kaitseministeeriumihaldusalasolevatesasutustes
selgitadavaljaparimadj6ut6stjad Siseministeeriumi,
Justiitsministeeriumi,
Kaitseministeeriumi
ja Maksu-ja Tolliametis.
haldusalasolevatesasutustes

II Aeg ia koht
V6istlused toimuvad 27. jaanuaril2012 aastalTartumaal K6rvekiila Spordihoones.
Eelregistreerimine teha hiljemalt 20.01.20I2 a. emaili teel annika.tikk@politsei.ee
V6istluspiievalkaalumineja mandaatkell 09.30-10.00.
V6istlusteavaminekl 10.00.
V6istlustealguskell 10.15.
III Osavdtiad. tingimused
V6istlustest v6ivad osa v6tta Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Kaitseministeeriumi,
Kaitseliidu, Politsei- ja Piirivalveameti, Sisekaitseakadeemia,Kaitsepolitseiamet, Maksu- ja
Tolliameti, Kaitsevde, Piiiisteameti, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuseasutuste
tiiis- ja osaliset<idajagatodtavad teenistujad(k.a kaitseliitlasedja kaitseviielased),pensionileliiinud
ametnikudja teenistujadning Sisekaitseakadeemia
teenistujadja i.ilidpilased.
Osavdtumaks l0 EUR inimene. Osavdtumaksu ei pea maksma politseiasutuste ja
Sisekaitseakadeemiatiiis- ja osalise todajaga t<jotavadteenistujad,iili6pilased, pensionile l2iinud
ametnikudja teenistujadning Eesti Politsei Spordiliidu liikmesklubide liikmed. Osavdtumakstuleb
tasuda Eesti Politsei Spordiliidu arveldusarveleSEB a/a 10220036834010hiljemalt 25.jaanuar
20ll.a.

IV Vdistluste proqramm
- Vdistlused on individuaalsedkui ka v6istkondlikud ning toimuvad kolmev6istlusena(kiikkimine,
lamadessurumine,jdut6mme).
- Naisedvdistlevadabsoluutkaalus
ning paremusjiirjestus
selgitatakseviilja Wilks'i punktidejiirgi.
- Mehed vdistlevadkaalukategooriates
kuni 74 kg; kuni 83 kg; kuni 93 kg; kuni 105 kg;
kuni 120kg;iile l20kg.
- Vdrdse kogusummakorral vdidab seevdistleja,kelle kehakaalon kergem.
- Jdut6stevdistkonnasuuruson 6 inimestnine v6istkondlik arvestuson Wilks'i

punktisiisteemis,s..t.iga v6istleja saavutabpealekogusummasaavutamistteatud arvu
pohjal
wittr'i punkte. Uhe asutuse6 parima v6istleja Wilks'i punktid liidetakse kokku ning selle
selgubparemusjiirj estus
V Vdistlusreeelid
V6istlused toimuvad ilma spetsiaalj6utdste varustuseta (lamades surumise tugisflrk'
j 6utdstetrikoo, j6ut6mbetrikoo)
-ning p6lvesidemeid, kohustuslikud on liihikesed
lubatud on kasutadaj6ut6sterihma ja randme
liibuvad spordipiiksid ning T-siirk v6i t6stetrikoo'
mida
V6istlejatll on ki.ikitamise, rinnalt surumise ja jdutdmbe sooritamiseks 3 v6istluskatset'
kohtuniku
2
vaja
on
jalgivai 3 kohtunikku. Kehtib parim katse kolmest. Katse sooritamiseks

-

heakskiitu.
jtirgmise katse
V6istlejad teavitavad oma raskuse, mida piii.iavadt6sta, viihemalt 2 minutit enne
sooritamist.
Kiikk- v6istleja t6stab raskusetugedelt, astub tagasi ning seisab sirgelt. Kui keskkohtunik annab
pdlvedest
kiiskluse ,,kiikk", sooritab voistlija, kang turjal siigava ktiki. Tagumik peab olema
ja
peab
olme
ktikist
t6usmine
madalamal.Ktikist t6usmiseljalgadegapumpamineon keelatud
ja ootabkohtuniku mdrguannet,,pukkidele",et
sujuv. Seejlirelt6usebv6istleja tagasialgasendisse
asetadakang tugedele'
kiitelt
Rinnalt surumine- kui kohtunik annab kiiskluse ,,start",langetab v6istleja raskusesirgetelt
ja
raskuse
surub
seejiirel
korralduse
,,press"
rinnale, teeb hetkelise pausi ning ootab keskkohtuniku
sirgetei kiitel tagasi ning asetab kohtuniku signaal peale (kohtunik i.itleb ,,pukkidele") tugedele.
pei, 6lad, reiedla tuharad peavad olema vastu surumispinki ning jalatallad peavad puudutama
ja
tiiisiasapinnalp6iandat. voiitleja asendit kontrollivad kaks ki.iljekohtunikku ning keskkohtunik
ning
turvalisuse eest hoolitsevad kettavahetajad,kes vdivad aidata raskust sirgetele katele t6sta
raskustpingile tagasi asetada.
f6il6mme- tOstii peab end raskusegapiisti sirutama, seej?irelraskuse tagasi p6randale asetama.
Algasendvoiu otta n-o sumostiilis fahd harkis) vdi klassikalinefialad koos), Tdste ldppasendis
peivad olema jalad sirged ja pSlvedestlukustatud, 6lad peavad olema taga. Kui kohtunik annab
kuni
tarklu." ,,alla; langetaiakseraskus vaikselt pdrandale.Kangi saadetaksepdrandale k?itega
peopesade
polvedeni, kangi loJpimine p6randale on keelatud. Paremahaarde saamisenimel v6ib

-

-

-

haardesuund olla vastassuunaline.
V Autasustamine
autasustatakseindividuaalselt k6igi kaalukategooriate kolme parimat sportlast
Arhir*"dirtl"*t
diplomi ja karikaga.
diplomi ja meenega.Kolme parimat v6istkonda autasustatakse
VI Maiandamine
V6istluste liibiviimisega seotud kulud kannab Eesti Politsei Spordiliit. V6istlustele liihetamisega
seotudkulutused kannab liihetav asutus.
VII Info
post:
TE-p-r.-*utinformatsiooniv6istluste kohta Annika Tikult telefonil 6123453,53 014312 v6i eannika.tikk@politsei.eening vdistluste peakohtunikultPeepPAllilt peeppall@!lA!Ule[!9]n
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