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EUL KLASSIFIKATSIOON 2022/2023 

HARRASTAJATE KLASS 

                                                                 

Pre-Young  2012 ja nooremad 

Vabakava  2:00 min +/- 10 sek 

 

1. max. 4 hüppeelementi, millest on 

● min. kaks (2) soolohüpet  

● max. kaks (2) hüpete kombinatsiooni. Kombinatsioonid võivad koosneda vaid kahest 

hüppest. Hüpete järjestused ei ole lubatud.  

Axel ja 2x hüpped ei ole lubatud! 

Ühtegi sama nimetusega hüpet ei või kavas sooritada rohkem kui kaks korda.   

      2.   vähemalt üks (1) ja max. kaks (2) erinevat piruetti. 

      3.   üks (1) sammude järjestus, mis katab 2/3 jääväljakut (sirge, ringis või serpentiin). 

 

Pre-Young 2010/2011 

Vabakava  2:00 min± 10 sec 

 

1.   max. 4 hüppeelementi, millest on   

● max. kaks (2) hüpete kombinatsiooni. Kombinatsioonid võivad koosneda vaid kahest 

hüppest. Hüpete järjestused ei ole lubatud.  

Axel ja 2x hüpped ei ole lubatud. 

• Ühtegi sama nimetusega hüpet ei või kavas sooritada rohkem kui kaks korda. 

 

      2.   vähemalt üks (1) ja max. kaks (2) erinevat piruetti. 

      3.   üks (1) sammude järjestus, mis katab 2/3 jääväljakut (sirge, ringis või serpentiin). 

 

 

Young 2008/2009 

Vabakava  2:30 min ± 10 sec 

 

      1.   max. 5 hüppeelementi, millest on  

• max. kolm (3) hüpete kombinatsiooni või kaks hüpete kombinatsiooni ja üks hüpete 

järjestus.  

Kombinatsioonid ja järjestus võivad koosneda vaid kahest hüppest.  

Hüpete järjestuses peab teine hüpe olema Axel-tüüpi hüpe, s.t. astumisega otse esimese 

hüppe maandumise kaarest Axeli äratõuke kaarele. (Hüpete järjestuses sooritatud hüpped 

saavad täisväärtuse). 

● Lubatud on üks (1) Axel ja üks (1) 2x hüpe.  

● Ühtegi sama nimetusega hüpet ei või kavas sooritada rohkem kui kaks korda. 

 

       2. min. üks (1) ja max. kaks (2) erinevat piruetti (min. 4 ringi). 

       3. üks (1) sammude järjestus, mis katab 2/3 jääväljakut (sirge, ringis või serpentiin).  
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Young 2003 - 2007 

Vabakava  2:30 min ± 10 sec 

 

      1.   max. 5 hüppeelementi, millest on  

● max. kolm (3) hüpete kombinatsiooni või kaks hüpete kombinatsiooni ja üks hüpete 

järjestus.  

Kombinatsioonid ja järjestus võivad koosneda vaid kahest hüppest.  

Hüpete järjestuses peab teine hüpe olema Axel-tüüpi hüpe, s.t. astumisega otse esimese 

hüppe maandumise kaarest Axeli äratõuke kaarele. (Hüpete järjestuses sooritatud hüpped 

saavad täisväärtuse). 

● Lubatud on max. üks (1) Axel ja üks (1) 2x hüpe. 

• Ühtegi sama nimetusega hüpet ei või kavas sooritada rohkem kui kaks korda. 

       

      2.   min. üks (1) ja max. kaks (2) erinevat piruetti (min. 4 ringi). 

      3.   üks (1) sammude järjestus, mis katab 2/3 jääväljakut (sirge, ringis või serpentiin).  

 

 

NB!  Täiendavad märkused 

1.   Kõikides eelpool nimetatud kategooriates hinnatakse järgnevaid komponente: 

● Composition 

● Presentation  

● Skating Skills 

      Komponentide faktorid on: 

● poistel  2.0 

● tüdrukutel  1.7 

2.   Kõikides elementides, millel määratakse tasemeid, on maksimaalne tase Baas.  

3.   Ühtegi sama nimetusega hüppeid (k.a. Axel-tüüpe hüpe) ei või kavas sooritada rohkem kui 

kaks korda. 

4.   Kava pikkus – iga liigse kuni 5 sekundi eest karistus 0.5 punkti. 

5.   Kukkumine – karistus 0.5 punkti. 

6.   Katkestused kavas:  

      Iga katkestuse eest, mis on: - 10 kuni 20 sekundit:  -0.5 

                                                   - 20 kuni 30 sekundit:  -1.0 

                                                   - 30 kuni 40 sekundit:  -1.5 

      Katkestuse lubamine kuni 3 minutit, jätkamisega katkestuse kohast  - 2.5 p/kava. 

7.   Vabakavas ei ole ette nähtud boonust teises osas sooritatud hüppeelementide eest. 

8.   Soojenduse aeg on 4 minutit ja soojenduse grupis võib olla kuni 10 võistlejat. 
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SINGLE SKATING FOR ADULT AMATEUR SKATERS  

 

 

Age categories for ladies and men free skating events:  

 

Young adults skaters born between July 1st, 1992 and June 30th, 2002, Bronze, Silver, Gold, 

Masters 

Class I skaters born between July 1st, 1984 and June 30th, 1994, Bronze, Silver, Gold, Masters 

Class II skaters born between July 1st, 1974 and June 30th, 1984, Bronze, Silver, Gold, 

Masters 

Class III skaters born between July 1st, 1964 and June 30th, 1974, Bronze, Silver, Gold, 

Masters 

Class IV skaters born between July 1st, 1954 and June 30th, 1964, Bronze, Silver, Gold, 

Masters 

Class V skaters born on or before June 30th, 1954, Bronze, Silver, Gold, Masters 
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