Lohesurfi komplekt

Purjelaua komplekt

Lohe Airush 13 DNA 10 m koos poomiga
Lohe laud Airush 13 VOX 140

Purjelaud STARBOARD 13 RIO SPORT S
Taglas SEVERNE 13 SYNERGY RIG 5,4

kokku:

kokku:

2

999 €
12m2 lohega

1399 €

(norm 1267 €)

1099 €

14m2 lohega

(norm 1698 €)

1199 €

NeilPryde kuiv kalipso
DRYSUIT 5/4/3

NeilPryde trapets
Seat X-Over

Cabrinha trapets
waist auto

NeilPryde Lycra särk
PROTEX RASHGUARD S/S

99,99 € (norm 399€)

49,99 € (norm 109€)

49,99 € (norm 139€)

9,99 € (norm 28,90€)

foto: Jaanus Ree

HUNNIKUTES VÄÄRT SURFIKAMA!

Meenutades möödunud hooaega, võim
e tõdeda, et purjelaua sport on hea
tervise juures.
Meie esisõitjad esindasid Eestit rahvusva
helistel võistlustel viies erinevas laua
klassis, kokku 19
korral. Ennast olümpiamängudele välj
a võidelnud ja seal edukalt võistelnud
Ingrid Puusta ja
Johannes Ahun tõestasid et purjelau
d on üks tugevamaid purjetamisalasid
Eestis.
Käes on uus hooaeg ja sellega koos
uued väljakutsed ja uued võimalused.
Valminud võistluskalender pakub ohtralt eneseteostu
svõimalusi igal tasemel võistlejale nii
eestis, kui välismaal. Läänemere suurim surfifestival
Surfilaager on tulemas põneva uuenen
ud kavaga ja uues,
fantastiliselt ilusas kohas. Surfikoolide
l, -klubidel ja -tiimidel on plaanis mitm
eid põnevaid
ettevõtmisi, millega ühineda. Purjelau
aliidu poolt on värskendatud arenguk
ava, mis vaatab
nüüd kuni 2016 Rio olümpiamängude
ni ja suunab ala arengut järgnevate
aastate jooksul.
Ka meie sõsarala, lohelaua sport, on
Eestis
kenasti arenemas. See kasvatab surf
arite
kogukonda ja võimaldab meil koos mär
ksa
tugevamalt ühiste huvide eest seista.
Olgu
selleks siis randade ligipääsud või sega
vad
tuulikud, või hoopis positiivse poole
pealt
ühised võistlused ja laagrid. Sel aast
al on
Purjelaualiit ja Lohesurfiliit otsustan
ud
mitmeid tegevusi läbi viia koos. Sell
est
tekkiv sünergia aitab kindlasti surfielu
rikastada ja surfialade arengut kiirenda
da.
Kõigest sellest saategi lähemalt
lugeda käesolevas raamatus.

JA PALJU MUID LÖÖMATUID PAKKUMISI!
• EXTREME SPORT PIRITA, Regati maja
• EXTREME SPORT TARTU, Forseliuse Ärikeskus
Leia meid

www.facebook.com/extreme.ee
Facebookis

Tuuliseid surfielamusi!
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2013 aasta tõi meile uued võistlusreeglid. Kohtusi- Lohesurfarid arutleva
d reeglite uuendusena märme Andrus Poksiga, et reeglitest pisut rääkida.
gi ümber tsooni määramist raadiusega 25m ja seal
Mängu võlu. Andrus Poksi avaldas kahetsust, et isegi pautimise keelamist. Üldse tundub, et lohetajatele
väga head purjelauduritest võistlejad ei tunne sageli sobivad klassikalise purjetamise reeglid paljuski rohvõistlusreegleid. Hea näitena saab rääkida seotusest kem, kui purjelauareeglid. See on tekitanud vahepeal
versus parem-vasak halss reeglist allatuulemärgis. parajat segadust.
Purjetamises mängib reeglite tundmine suurt rolli. Keeruline on määrata lohedel ka seotud olekut ning
Mõnes distsipliinis minnakse lausa selle peale välja, termin „serious tangling“ (tõsine liinide takerdumiet sunnitakse vastane reegleid rikkuma. Purjelaua- ne) saab ilmselt edaspidi veelgi olulisema sisu. Seega
sõidust jääb reeglite mittetundmise ja vähese kasu- kerge liinide riivamine veel paanikat ei tekita, kuid
tamise tõttu üsna huvitav ja mänguline osa kahjuks ühe isiku mitmekordne „tanglingu“ tegemine sama
välja. Vastupidi, reegleid rikutakse sageli ja oma võistlusseeria jooksul toob kaasa karmi karistuse kuni
õiguste eest seisjaid ei vaadata justkui hea pilgu- võistluselt eemaldamiseni. Samuti ei saa kannatanud
ga. Tulemuseks on algajatel sõitjatel näiteks star- pool heastamist nõuda, kui puudus „serious tangling“.
diraginas üsna kaitsetu tunne. Niisiis võiks reeglite Vabatahtliku karistuse kandmisena peetakse lohesurfi
tundmine lisada võistlemisest saadavat naudingut. puhul 360 pööret liiga lihtsaks ja tahetakse sisse viia
paut-halss nõue.
Kohtunike osa. Üldiselt jäetakse protestimine reeglite rikkumise puhul võistlejate omavaheliseks tegevu- On hea meel tõdeda, et nagu spordialad, nii arenevad
seks. Erandjuhul võivad kohtunikud sekkuda, kui pole ka reeglid. Selle eest seisavad hea mitmed inimeläheduses kedagi, kes protestida saaks ja võistleja va- sed, kelle arutelusid ja ponnistusi me alati ei märka.
batahtlikult karistust ei kanna. Sellega võib kaasneda Näiliselt lihtsate punktide taga on tegelikult pikad
ka lisakaristus, mille tagajärjel ei saa tulemust maha arutelud. Andrus Poksil on kahtlemata selles
visata. Põhjendus „keegi ju ei kanna karistust vaba- suur panus.
tahtlikult“ algab kaugemalt. Juba treenerite õpetustest, kes soosivad reegliteta sõitu ja nahaalitsemist.
Muidugi, kui võistleja sõitis kellegi laua lootusetult
katki (toimus sõidu katkestamine), ei piisa enam
360-se pöörde sooritamisest, vaid karistuseks peab ka
reegli rikkuja oma sõidu katkestama.
Reeglite unustamine. Isegi kogenud kohtunikud
jäävad mõnikord mõttesse, kui on asjast natuke
aega eemal olnud. „Ma pean järgi vaatama“ viitab
juba sellele, et tuleks kordama hakata. Kõik võistlejad peaksid reegleid ja standardsituatsioone väga
hästi tundma. Otsustamiseks ei ole ju nii palju aega!
Andrus Poksi soovitab aeg-ajalt reeglid uuesti läbi
käia ja treeneritel teoreetilises osas pidevalt korrata.
Tema hinnangul on 90 protsenti protestide temaatikast kirjas umbes 6 lehekülje peal. DNF või DSQ on
liiga kallis karistus väikese lugemise asemel.
Uuendused. Muutnud on purjelauareeglite struktuur
Andrus Poksi
ja seega on need paremini loetavad. ISAF-i kodulehel on olemas ka mõnede sisselipsanud vigade parandused. Senisest suurem tähtsus on uute reeglite
põhjal Purjetamisjuhisel (Sailing Instructions ehk
SI). On selge, et paberite hulka üritatakse vähenEesti Jahtklubide Liidu president
dada, kuid see ilmselt ei õnnestu. Ametlik Teadete
RS:X
olümpia
purjelaua klassi asepresident
tahvel tuleb endisest veel korralikumalt läbi lugeda.
ISAF rahvusvahelise kategooria purjetamiskohtunik (IJ)
SI-s tehtavad muudatused võivad oluliselt määrata
ISAF purje- ja lohelaua komisjoni liige
teatud reeglite iseloomu. Näiteks stardiprotseduuri
ISAF kohtunike komisjoni liige
puudutavad punktid!
ISAF
võistlusreeglite komisjoni liige
Põhimõte on, et SI peaks olema hästi arusaadav ja
(s.h. purje- ja lohelaua võistlusreeglite töögrupi esimees)
näiteks laste võistluste puhul ei tee halba, kui see
kordab ka olulisemaid reegleid.

Fair Play – Aus Mäng.

Olümpiaharta teises punktis on öeld
ud:
des sporti kultuuri ja kasvatusega, püüd „ ...Seostaleb olümpism
sellise elulaadi poole, mis rajaneb jõup
ingutustes leitud rõõmul, heade eeskujude kasvatus
likul väärtusel
ja üleüldiste eetiliste põhimõtete aust
amisel.“
Kuues punkt sätestab veelgi täpsema
lt:
kumise eesmärgiks on anda panus rahu „Olümpialiimee
rema maailma rajamisse, kasvatades noor lse ja pakaudu, mida harrastatakse olümpiali sugu spordi
kus
ilma igasuguse diskrimineerimiseta, mis vaimus ja
tastikust arusaamist sõpruse, solidaars eeldab vasuse ja ausa
mängu vaimus.“

praktikaid, kuidas case võita, siis
võib
JOKK mentaliteedi imbumist meie alale täheldada
.
PWA slaalomi No Rules põhimõtte tekk
imisel on oma
taust. Selline korraldus peaks lask
ma
paremini ilmaolusid kasutada. Reeg võistlejatel
litevaba sõidu
kehtimisel eeldati surfaritelt eetilist
sisu, kuid legendaarne Björn Dunkerbeck kurtis
liiga sagedase
otsasõitmise üle.
Spordipsühholoogias eristatakse nö.
„parema käe
teed“ ja „vasaku käe teed“. Esimesel
juhul on sportlase ja tema meeskonna eesmärgiks
avad
se võimekus maksimaalselt ja see tule a sportlamuseks realiseerida, mille kaasnevad ka medalid.
Eesti Spordiharta punkt 1.2„...Aus män
Teisel juhul
on eesmärgiks pelgalt medalid ja selli
g
kult väärikas käitumine ning olümpiaid ja sportline
eede respek- ahvatleb tõsiselt Ausa Mängu põhimõt suhtumine
teerimine jäägu sportliku kasvatuse idea
teid rikkuma.
alideks alati Mis selles tegelikult siis halba on?
ja kõikjal. Sport kasvatab ja järgib
säästva arengu Halb on see, et vasaku käe tee puhu
l hakk
põhimõtteid.“
kond käsitlema sportlast, kui vahendit ab mees, mitte
viidi
ja sportlasel endal tekib suhteline üksk indiSpordieetika Koodeks:
õiksus
võidu suhtes (võit on loomulik) ja
„Aus Mäng - Tee võidule”
hirm ning viha
kaotuste suhtes (võistluste vältimine
).
Eesmärgid
tee puhul näeb meeskond sportlases Parema käe
indiviidi, keda
Spordi Eetika Koodeksi põhiprintsiip
aida
takse positiivses õhkkonnas enese reali
on, et eetilised
seerimiseisukohad, mis viivad Ausa Mänguni
, on kogu spor- sele ja kes tõeliselt naudib võite ning suudab kaodiliikumise integraalne, mitte lisaeleme
tust
esse sobivalt suhtuda – võta
tivad kõigil sporditegevuse tasemete nt, ja keh- Ausa Mänguga kaasneb posi b neid õppetunnina.
l, olgu see siis
tiivne agre
sport kõigile või tipptasemel võistluss
selle eiramise puhul võib täheldad ssiivsus ja
port.
a negatiivset
Koodeks esitab usaldatava eetilise raam
agressiivsust. Neid kahte sorti ei
tohiks segamiluseks tänapäevaühiskonna poolt esile istiku võit- ni ajada, negatiivse agre
ssiivsuse puudumine ei
kutsutud surve vastu, selle vastu, mis õõnestab
traditsioonilise ole kindalsti märk sportlase nõrkusest või halvast
spordiliikumise põhimõtteid - ausat võis
tlust, sport- psühholoogilisest ettevalmistusest. Negatiivne nalaste vahelist sõprust ja spordiliikumise
vabatahtlik- haalsus surfispordis (eelkõige startides) on tekkinud
ku olemust.“
muudel põhjustel, mida kommenteerib
Andrus Poksi:
„Aus
mäng on äärmiselt oluline meie
Esmapilgul tundub, et mida on surfi
sporl ja Ausal Män- dis. Siin järgiandmist ei ole
ja ei saagi olla.
gul omavahel tegemist. Peaks nagu
olem
sündmuste põhjal rohkem suusatajate, a viimaste Iseküsimus on meil (purjelauas) reeglite järgimijalgratturite ses ja nende austamises s.t. nagu
ning üldse jalgpallurite või kulturistide
iseg
probleem.
sageli võistlejaid lihtsalt ei huvita, i tead, siis
Ometi leiame Ausa Mängu olemusse süüv
kes kelle
teed
ides
, et tepeab andma ja kui ongi reeglite rikku le
gemist on võrdlemisi sügava põhimõt
mine
tega, mis haa- siis ... who cares! See on kummali
kub meie alaga väga palju.
ne
(ja esineb suuresti vaid purjelauduri suhtumine
tel - teistes
paadiklas
Võib küsida, et kuidas saad PÄRISELT
nautida või- da tahe sides seda eriti ei kohta), kuna võisteltu, kui oled saavutanud selle mingil
takse, võita ka tahetakse aga kui keeg
ebaa
i sinu
Näiteks, kui oled valesti startinud, ise usal teel? õigusi rikub, siis ei tehta sellest välja.
Korvpallis
tead seda ja vms.
suudad ennast ootamatult õigeks rääk
spor
ida... Pato- täiega dialal ei ole ju nii, et kui keegi „paneb
looglilistel valetajatel tekib komme
hakata iseenda ütle kossi“ või lajatab künarnukiga selga, siis
d,
valesid tõe pähe võtma. On selge, et
reegleid tuleb Üks et ahhh .. pole vahet ja mängime edasi.
põhjuseid on ilmselt reeglite s.t. ka
tunda ja enda eest seista, kuid kusk
oma õigusile tuleks tõm- te
mittetundmine.“
mata selge joon, kas võisteldakse surfa
mises või siis
ükskõik mis hinna eest enda õigeks luisk
Ausa mängu printsiibid hõlmavad
Ei ole saladus, et viimasel ajal võis amises.
teldakse palju omavahelist suhtlemist ja lugupida ka sportlaste
mist
ka protestikomitee laua ääres. Pide
v heastamiste võiksid surfarid näiteks hokimängijat . Selles osas
nõudmine (kasvõi väikese kriimustu
ele heaks eesse
küll teiste võistlejate silmis taunitav, puhul) on kujuks olla!
kuid teatud
persoonid kasutavad seda võimalus
t nahaalselt ja Soomlaste vändatud dopingut käsitlevas filmis „Siigal lootust andval võimalusel.
nivalge häbi“ öeldakse, et ehk on
spordis toimuv
Valetunnistuste andmine „sõbra“ kasu
vaid
heiastus sellest, mis muus elus toim
ks on karuub.
teene nii spordile kui sõbrale, sest nii
miks
ei võiks sport olla just suunajaks selle Kuid
võib tekkida
s, mis
harjumus. Kui võistleja ei püüa prot
estikomiteele toimub tavaelus?
selgitada toimunut vaid otsib teiste
käest parimaid
Ausat Mängu soovides,
Aivar Kajakas.

Puhkusereisid
Individuaalreisid
Ärireisid
Hotellid / majutus
Lennu- ja laevapiletid
Reisikindlustus
Auto
Autorent
Küsi pakkumist juba täna
info@uptravel.ee 6825396
www.uptravel.ee
"Soovitan UpTravelit kui
usaldusväärset reisipartnerit.
Meeldejäävad reisielamused
kogu eluks."

Kerli Otti

Eesti Lohesurrliit

Tutvu ka: wiki.surf.ee | www.purjelaualiit.ee | www.surf.ee

Epp Hunt - Hundi, Rannaküla, Varbla.
Pärnumaa ja Läänemaa piiril
5655606 epp@surfhunt.ee
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Helen ütleb, et kui isegi Aivaril on ikka veel rasalgas talvel suusatamisega.
ke, siis ei saa ju keegi mitte kunagi nii heaks, Täiskasvanute nädal
suusaradadel kokku. HaTrummi
saime
et trenn kerge oleks. Tal on õigus. Esiteks ei ole Kell 18
tehnikat, talve teises
veidi
e
tuunisim
s
katusek
kiliiga kerge trenn enam arendav ja teiseks –
.
ringidel
käisime
pooles
tõelimuuta
nesomeetrilise ringtreeningu saab
et suusatamist võib isegi
selt raskeks vaid väikeste nüansside läbi. Näiteks „Nüüd ma saan aru,
et kõik teevad seda kohu,
arvasin
Enne
tuleb lasta kükki 3 cm madalamale või muuta nautida.
õpilane, kes lõpuks
blond
üks
ütles
st“,
setunde
ale
hüppepausi kiirust, tõsta puusi pisut kõrgem
sai.
a
libisem
mmu
suusasa
külÜhest
le.
või siis viia raskust rohkem päkkade
jest vähendab see ületreeningu võimalust, sest
trenni ootab treeninalgaja saab pisut „viilida“. Teisest küljest saab Peale neljapäevast jõusaali
ele on harilikult
Paremat
ujula.
reedene
i
gugrupp
edasijõudnud harjutaja treenida koos algajate
suuremat
natuke
ja
Tavaline
kava.
kaks
tehtud
ks“.
„ribade
el
grupiga ja väsitada ennast vajadus
tehnikat
siiski
püüab
Sparta klubi treener Indrek liigub harjutuste ajal väljakutset esitav. Treener
s.
paranek
vees
ine
valitsem
keha
et
rida,
treeninggrupi sees ringi, ergutab ja kohendab korrigee
si.
harjutu
sobivaid
neile
teeme
tele
Alustaja
asendeid. Ega viilida päriselt saagi. Vaid siis,
s on hämmastav. Algselt
kui treenija jaks on päris otsas, võib Indrek har- Peab ütlema, et progres
maadelnud neiud, läbivad
jutust kergemaks mugandada. Ringi vahepeal ühe basseiniotsaga
kilomeetri. Ka teiste tehterve
juba
s
kevadek
mõõdetakse pulssi...
nika on oluliselt paranenud. Nüüd jõuab kamade
Kui ringi lõpuni on jäänud veel 8 sekundit ja kadudes kaldale ujuda!
päris kindlasti ei jaksa ma enam ühtegi kätekohe mõnusalt alustada,
kõverdust teha, kükitab Indrek minu kõrvale ja Selleks, et kevadel
vormis hoida. Milleks
ennast
jooksul
talve
võiks
mu
ütleb entusiastliku häälega „viis veel!“. Kuigi
ioodist kuu aega, et
surfiper
napist
niigi
kaotada
mi
organis
leian
jalad libisevad palli pealt maha,
muuta?!
blikuks
sügavate reservidega uue ühenduse ning raiun uuesti ennast merekõl
agressiivselt veel 6 kätekõverdust. Vajun harjue sind
tuse lõpus pikali ja kui uuesti rääkida suudan, Järgmisel talveperioodil ootam
on
See
a!
.
ühinem
olemust
grupiga
arutame Indrekuga absoluutjõu
siis see jaksamise osa, millega saab võistlustel
ennastületava tulemuse kätte. Sellesse jõutsooni sisenemist tuleb harjutada!

Pirita teel jääb autojuht äkki üksi
silmi SUP pakub merega tutvumi
seks ideaalse
merele vaatama. Kaldast pisut eemal
seisaks võimaluse. Mõnus paaritunnin
e matk kaljustkui kaks inimest vee peal. Vähe selle
st, laste avastamisega ja piknik kald
lausa kõnnivad ka! Pikemal silmitse
ast eemal
misel toimuvad sama aluse peal, mill
el aktivistid
märkab hoolikam vaatleja „jalutajate“
all hommikuti peegelsiledal veel joog
aharjutusi
lauda ja käes aeru. Tegemist on SUP
(Stand sooritavad.
Up Paddleboard) matkajatega.
Koormuseotsijad saavad tempos aeru
tades
korraliku aeroobse koormuse, millega
kaasneb hea kõhulihaste ning ülakeha toon
us.
Pidev tasakaalu säilitamise vajadus tree
nib
samal ajal tõhusalt siselihaseid, mid
a üha
enam tähtsustatakse.

SUP laud meenutab esmapilgul tava
list
surfilauda, kuid on veidi suurem.
Algselt
kasutati aeru selleks, et pildistamiseks
sobival kohal olla või lihtsalt mõninga
teks
lainesurfi harjutusteks. Siis selgus, et
laua
peal seistes aerutada on ka niisama
väga
lahe. 2006 aastal jõuti juba kursisõi
dus
võistlemiseni. Sellest ajast on ala plah
vatuslikult kasvanud.

fotod: liis Härmson

UUS PEUGEOT

Loomulikult ei ole kadunud SUPi, kui
lainelaua tähendus. Eesti mõistes real
iseeritakse seda praegu eelkõige regulaar
setes
laevalainetes. Fanaatikud teavad täps
elt,
mis laev ja mis kell korraliku laine teki
tab.
Vähemalt Pirita muuli kõrval on kirjutise
autor ühe laine peal muuli otsast randa
välja
surfanud.
Matkamiseks saab praegu SUPi laen
utada
juba kõigist hästivarustatud Eesti surfi
laenutustest. Kindlasti saab kohapeal ka
lühikursuse. 2013 aasta Bacardi Fun sarjas
peetakse eraldi arvestust Aerulaual osalejat
ele,
mis väärib tähelepanu ja osalemist!

Kasutusrendi tüüpi autoliisingu krediidi kulukuse määr on 2,91 % aastas järgmistel näidistingimustel (seisuga 10. 05 .201 3 ): vara hind 13750.- eurot käibemaksuga , sissemakse alates 0%, jääkväärtus 20 %, aastane intressimäär 2,25 % + 6 kuu Euribor, periood 60 kuud, lepingutasu 199 eurot. Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu. Peugeot
Liisingu pakkuja on SEB Pank. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri Peugeot’ asjatundjatega. Peugeot 2008’le kehtib tootjapoolne 5-aastane garantii. Keskmine kütusekulu alates 3,8 l/100km, keskmine CO2 emissioon alates 98 g/km. Pakkumine kehtib 31.08.2013.

foto: Jaanus Ree
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Asutatud aastal 1996. Ühendab maa
ilma parimaid professionaalseid surfarei
d,
esindades parimat osa purjelauasõidust
.
Selle organisatsiooni endised ja prae
gused liikmed on maailma absoluutsess
e
tippu kuuluvad purjelaudurid.
PWA on korraldanud üle 100 ürituse
rohkem kui 40-s riigis. Eesmärgiks on ala
pidevalt arendada ja muuta purjelauasõi
t
paremaks kõigi jaoks.
Tinglikult võib PWA võistluste sarja
võrrelda Meistrite Liigaga jalgpallis.

meiemaailm.blog.com

2012 aastal naiste PWA slaalomit jälg
inud huvilisi ootas üllatus. Kolmes star
dis
läks selgelt juhtima keegi EST num
brit
kandev sõitja Annika Valkna. Tões
ti,
Annika tegi oma debüüdi, osaledes
esimese eestlasena PWA slaalomisar
jas.
Enne teda on PWA vabastiili sarja enn
ast
murdnud Christofer Kalk ja Tony Mõttus.

kuni olukorraga leppis ja kaldale tuli.
Aja jooksul on ta õppinud paremaks kaotajaks, kuid võiduhimu pole kadunud
.
Surfamine on teda elus iseseisvaks õpe
tanud. Merel tehtud kiired otsused
ja
vastutus nende eest mõjutavad ka täna
st
käitumist. Annikale meeldib asjad pika
lt
ette läbi mõelda. Teisiti ju ei saakski!
Oma elu esimesel PWA etapil oli kõva
värin sees ja ta vaatas lihtsalt suur
te silmadega ringi. Nüüd on tutvumi
se
aeg läbi ja ootused suuremad, kahj
uks
ka pinge. Annika kiirus lõikudel on üsna
hea. Ka startimisel võib ta edu saad
a,
kui stabiilsust lisandub. Praegu on tem
a
valukohaks (jibed) halsid. Seda teab
ka
PWA kommentaator...
Liigse populaarsuse üle Eesti neiu ei
kurda. Hispaanlannat jälitasid võistlus
te
ajal mitu kaamerat korraga, kuigi ta
hakatuseks meie sõitjast tagapool oli. EKA
s arhitektuuri õppival Annikal soovitas
id
mõned õppejõud isegi surfist loobuda
.
Sellegipoolest leidis ta võimaluse, 201
3
märtsis Hispaania laager teha. Sest
just
laagrites toimub kõige parem areng –
nii
ta arvab. Praeguse arengu pealt sead
is
Annika eesmärgiks olla võistlejateriv
i
esimese poole sees.

Annika on purjelauaga tuttav 12ndast
eluaastast peale. Alustades Pirital, tree
ner Karmo Kalki käe all, jõudis ta esia
lgsest vees möllamisest ja pritsimisest
tõsisema võistlemiseni. Kuna talle mee
ldib Kui arhitkektuur
is tuleb mõelda
väga võistleda, siis osales loomulik
ult korraga kolme
põhilise asja peale:
Techno 293 sarjas, elades oma suved
Pi- plaan – lõige
– 3D, siis surfis on
rita surfiklubis. Annikale meeldis Tech
no- vaja hoida tähe
lepanu all:
sõidu juures oma nippe avastada, mid
a laine – tuul – varu
stus.
ta saladuses pidas ja ühel heal päe
val
kellelegi edasi tahtis anda. Kohutav
alt Hoiame Annikale pöialt!!
võita armastav Annika on mõnikord pea
le võistlusi ennast merel tühjaks nutn
ud, Aivar Kajakas.

fotod: Jaanus Ree
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PWA – Professional Windsurfers
Association.

2-jun
9-jun
16-jun
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1-jul
1-jul
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20-sept
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Eesti Purjelaualiidu hooaja lõpupidu

Mohni Retk - VI
Lainesõidu Eesti Meistrivõistlused (A-liiga)
Bacardi Fun 4.etapp
Formula EMV 2.etapp
Tallinna Nädala regatt, EKV 3. etapp
Slaalomi EMV 2.etapp

Bacardi Fun 3.etapp
Old Men Cup
Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, EKV 2.etapp, EMV
Peipsi II purjelauaregatt

Pärnu MV 3.etapp, Pärnu Speed
Aegna maraton

SUP Eesti Meistrivõistlused
Bacardi Fun 2.etapp

Surfilaager

Lainesõidu B-liiga etapp
Tondisaare maraton

Pärnu MV 2.etapp, Pärnu Maraton
Lainesõidu B-liiga etapp

Kiirussõidu EMV etapp, Ühepäeva kiirussõit

Baltic Cup Estonia / European Cup

FW Estonian Open Championships I / Saare Kapp

Slaalomi EMV 1.etapp
Bacardi Fun 1.etapp

Saaremaa Merispordi Seltsi Regatt. EKV 1.etapp

Pärnu Surfiklubi
Epp Hunt, Varbla Purjelauapunkt
Saaremaa SK

Pidu

purjelaud
lainesõit
Purjelaud, aerulaud
Formula
RS:X, T293
Slaalom

Kiirussõit
Purjelaud, aerulaud,
lohelaud
Purjelaud, aerulaud
vaba
RS:X, T293
vaba

Purjelaud, aerulaud,
lohelaud
aerulaud
Purjelaud, aerulaud

Lainesõit
Purjelaud

Purjelaud, lohelaud
Lainesõit

Tallinn, Pirita

470 klassiliit
EPL

Eru Laht, Eru
Ristna
Saaremaa, Nasva

Hiiumaa
Andineeme, Kuusalu
Lohusalu
Peipsi

Pärnu
Pirita

Surfilaager
Saadjärve

Vääna
Võrtsjärve, Tamme
polder

Pärnu
Hiiumaa, Ristna

Saaremaa, Roomassaare
Tallinn, Pirita

Pärnu, Kullipesa
Varbla Rannaküla

Roomassaare

Eru Surf Team
Laulasmaa Surfiklubi
Saaremaa Surfiklubi

Hiiumaa Surfiklubi
Jaak Kaldjärv
TJK
Tartu KJ

Pärnu Surfiklubi
Pirita Surfiklubi

Tartu KJ

Eesti Purjelaualiit

Laulasmaa Surfiklubi
Tartu KJ

Pärnu Surfiklubi
Hiiumaa Surfiklubi

Formula, RS:X, T293, Extreme Sport
Raceboard, Kite race
Kiirussõit

Formula

Slaalom
Purjelaud, aerulaud

SMS

Pärnu
Tallinn, Pirita
Tallinn, Pirita

Harku järv
Tallinn, Pirita
Eesti
Eesti

Harku järv või Kaberneeme

Tallinn, Harku järv

Koht

Tuuleprognoosist sõltuvate, etteteatamisel toimuvate võistluste: Ühepäeva kiirussõit, Pärnu Slall, Lainesõidu A ja B-liiga toimumise
täpne aeg ja koht tehakse võistlusjuhises nõutud ajal teatavaks internetilehekülgedel www.purjelaualiit.ee ja www.surf.ee

Kiirussõiduvõistlustel “Eesti Kiirusekunn” ja “Speed Pirate” toimub kogu perioodi vältel 27. aprillist 17 novembrini, tulemusi võib
nõuetekohase GPS-i olemasolul kirja panna igaüks endale sobivas kohas ning ajal.

2-jun

31-mai

Pärnu Surfiklubi
Eesti Purjelaualiit
Pirita Surfiklubi

30-juuni Pärnu MV 1.etapp, Pärnu Slall
16-mai Purjelaualiidu teistkordne üldkoosolek
18-mai Surfilaat ja hooaja avapidu

11-mai
16-mai
18-mai

Slaalom
Koosolek
Purjelaud, aerulaud
ja lohelaud
RS:X, T293

purjesuusk, uisukelk Surfiklubi Puri
Koosolek
Eesti Purjelaualiit
Kiirussõit
Andres Kask
Kiirussõit
piraat.ee

Talisurfi EMV etapp
Purjelaualiidu üldkoosolek
Kiirussõidu EMV etapp, Eesti Kiirusekunn
Funvõistlus algajatele, Speed Pirate

14-apr
27-apr
17-apr
17-nov

purjesuusk, uisukelk Surfiklubi Puri

Korraldaja

13-apr
27-apr
27-apr
27-apr

Bacardi Vastlaregatt

Võistlusklass

purjesuusk, uisukelk Surfiklubi Puri

9-veb

9-veb

Nimi

30-märts 30-märts Talisurfi treeningvõistlus

Lõpp

Algus

RIP CURL

2012 aasta oli lohesurfimaailmas väga
kirev. Peamiselt seotult lohesurfi kui
spordiala
pürgimisega olümpiamängudele. Kuig
i Rahvusvahelise Lohesurfi Assotsiatsio
oni
(IKA)
eesmärk, viia ala 2016 aasta olümpiam
ängudele, jäi eelmisel aastal saavutam
ata, on
näha jätkuvat tööd selles suunas, et
2020 aastal püstitatud eesmärgini jõud
a.
Eesti Lohesurfiliit on pühendunult pan
ustanud ala arengusse Eestis. Liitumin
e IKAga andis meile eelmisel aastal võim
aluse korraldada esimene lohesurfi rahv
usvaheline
võistlusetapp Eestis, koostöös MTÜ Saa
remaa Lohesurfiga. Veel tegelesime võis
tluskohtunikele koolitamisega, uuendasime
ja tõlkisime võistlusjuhendeid seoses
uute rahvusvaheliste reeglitega, toetasime spor
tlaste välisvõistlustel osalemist koostöö
s Eesti
Kultuurkapitaliga ja andsime välja Eest
i meistritiitlid 3 distsipliinis. Tunnustatu
d said ka
lohesurfi karikavõitjaid ja algust teht
i parima surfiklubi rändkarika väljaan
dmise traditsiooniga. Lohesurfi harrastajate hulk
on viimastel aastatel kiirelt kasvanud.
Seetõttu
täiendasime turvalisust ja surfialade
reegleid puudutavaid materjale oma
kodulehel ning
levitasime neid erinevates infokanalite
s.
Eelmine aasta oli lohetajatele edukas
võistlusaasta. Esimest korda osalesid
Eesti lohelauasportlased Euroopa meistrivõistlust
el, -karikavõistlustel ja maailmameistriv
õistlustel.
Arvestades sportlaste väheseid kogemus
i olid saavutused väga head. Eestile
tuli
8. koht
EM vabastiilis, 31. koht EM rajasõidus,
78. koht MM rajasõidus. Aasia meistriv
õistlustelt
tõid meie sportlased Eestile 5. koha
rajasõidus ja etapivõidu vabastiilis.
2013 aastal on Eesti Lohesurfiliidu
üks olulisemaid eesmärke koostöö
arendamine Eesti Purjelaualiidu
ja Eesti Jahtklubide liiduga.
Usume, et koos planeeritud
võistlused ja Surfilaager
annavad positiivse lükke tõsisemaks koostööks tulevikus.
Hoiame pöialt meie sportlastele, kes astuvad peagi
rahvusvaheliste võistluste
karusellile. Samas kutsume
üles kõiki osalema Eestis toimuvatel võistlustel, et iga tõsisem
surfar saaks aasta lõpuks kirja
oma esimese võistluskogemuse.
Veehooaeg on Eestis alanud ja siin
kohal soovime kõigile
turvalist surfamist - hoidke ennast
ja meie surfialasid!
Kerli Otti
Eesti Lohesurfiliidu juhatuse liige

)OJA(
Kristiin

Siia võid vabalt enda
pildi joonistada...

kristiinoja.w

ordpress.co

m

Ee st i ük s pa ri m ai d
naislohesurfareid

Kristiin on sündinud ja kasvanud Otepääl.
12 aastaselt sai temast lumelaudur ja kirglik,
edukas ning sponsoreeritud võistleja.
Lohesurfiga alustas Kristiin aastal 2008,
peatselt sai ta ka oma esimese sponsori.
Mais 2009 läbis ta lohesurfi instruktori
kursuse ja sügisel läks ta Egiptusesse
koolitama ning treenima. Täna on Kristiin
Eestis vaid suviti ja teda sponsoreerivad
Aloha Surf, North Kiteboarding, ION ja LiP.
Käesoleval aastal võitis ta kogu KTA
(Kite Tour Asia) tuuri.
Ta plaanib osaleda EMV (Eesti Meistrivõistlused), KTE (Kite Tour Europe)
kogu tuuril ning osaleda ka osadel
PKRA etappidel (maailma karikavõistlused
lohesurfis). Lisaks plaanib ta ka osaleda
mõnel pargi ja kaablipargi üritusel.

Kristiini tulemustest
2013:

KTA Indoneesia, vabastiilis 2 koht
KTA Tai, vabastiilis 1 koht
KTA Filipiinid, vabastiilis 1 koht

Kalipso. Suss. Müts. Kinnas.

Sinuga soojas ja külmas.

2012:

KTA Filipiinid, vabastiilis 7 koht
KTA Tai, vabastiilis 1 koht
Funboard Cup Boracay, vabastiilis 1
koht
EMV, vabastiilis 2 koht

pood.aloha.ee

Ohutusreeglid lohesurfarile

Vajan abi!

- tee endale selgeks lohe päästemehhanismide
töö- asuvate objektide nende 3 kõrguse ulatuses.
põhimõte ja harjuta nende kasutamist
- pea meeles, et lohe võib raskelt vigastada oma tera- enne surfama minekut tutvu tuuleprognoosiga
ja vate loheliinidega Sinu ja lohe vahele jäävaid elusoveendu, et tuul oluliselt ei tõuseks ja vaibuks ajal,
mil lendeid
kavatsed surfata. Surfipaika jõudes veendu veelko
rd,
et tuul ei ole liiga puhanguline ja vastab Sinu võim- - lohet maha pannes pane alati lohe keskmiste ristballoonide vahele raskuseks liiva, et äkiline tuuleiil lohet
etele ning varustusele
maast lahti ei kergitaks ja minema ei viiks
- algajana vali lohesõiduks lai ja avar liivarand, kus
on - kui oled algaja, ära ürita üksi
lohet õhku tõsta, vaid
suhteliselt madalat vesi ja vähe inimesi
kasuta kogenumate sõitjate abi
- ära mine surfama kunagi üksi, alati võib Sinu
var- - ära lase lohet õhku allatuult
ehk veotsoonist, see
ustuse või Sinu endaga midagi juhtuda ja kaasas
olev tekitab liiga suure tõmbejõu,
mille tagajärjel võid ensõber saab Sind kindlasti sel juhul aidata. Kui Sul
ei
ole kedagi tuttavat kaasa võtta, siis vähemalt teavit nast lohe järgi lohistades tõsiselt vigastada
a - lohe ülestõ
stmisel ja maandamisel ära võta käega
kedagi, kuhu ja kui kauaks surfama lähed
kinni teravatest loheliinidest ja ära luba seda ka
- alati võib nõu küsida teistelt surfaritelt, et kui
teissu- tel teha
urte lohedega sõidetakse
- lohet lennutades hoidu teistest sõitjatest/lennut
- ära kunagi mine surfama maatuulega
ajatest kaugusse, mis on võrdne 2-kordse loheliinide
- lohesõitu harrastades kanna kiivrit ja päästevesti
pikkusega (tavaliselt on liinid 25 – 30 m pikkused)
- lohet töökorda seades veendu, et Sinust allatuult
ei - jälgi kogu aeg tuult ja arvesta, et selle suund ja
oleks vähemalt 60 meetri ulatuses inimesi ja loomi kiirus võib tihti
kiirelt muutuda
ega Sind ohustavaid objekte (kive, elektriliine, puid,
- hoidu hoovihmast, äikesest ja suurtest rünkpilvede
st.
ehitisi ja muid takistusi)
- kui Sa milleski kahtled, siis küsi alati nõu, kasvõ
i
- jälgi ka tõusutuule reeglit, et tuul ronib üle allatu
ult telefoni teel, asjatundjatelt

Tahan lohe alla võtta!

mida peaksid sellst teadma lohesurfarina

Olulised rahvusvahelised
käemärgid lohesurfis

Lohesõidu turvalisus,

Ohutusreeglid vees

“body dragger”
1. Lohe rannal lendu viimine 2. Lohega vette minemineüks 3. Lohega
on
ine
VS alusel liikuv
Vaata alati enda ümber ringi, et sa Lohe rannaliival lennutam
kellegile oma lohet liinidesse ei
laseks, või ei raskendaks kellegil lohe
alla võtmist, samuti veendu et liinid
oleks lohel õigesti!

ohtlikemaid asju selle spordijuures. Lohetaja, kes märkab enda teel body
Et lohega vette jõudmis protsessi ki- dräägijat valib omale uue masruudi.
irendada, annab ranna lähedal sõitja,
vette tulijale vaba ruumi.

Kontrolli enne lohe õhku tõstmist

1. Lohe on terve ja õhku täis. 2. Liin

id sirged.
Abiline hoiab lohe c tähe kujulisen
a Kui märkad ristis liine anna sellest
ja ootab märguannet.
lohetajale märku ja pane lohe tagasi
maha nii, et peaballoon oleks vastu
tuult.

4. Kinnitusaas trapetsi külge 5. Loh
e akna servas.
lukustatud.
Enne lohe ülestõstmist ole kindle,
Jälgi, et lohe

ei tuleks trapetist lahti. et lohe jääb
sinu suhtes tuuleakna
serva.

7. Kontrolli veelkord, kas
lohe on juhitav ja ei laperda õhus. Mine vette!

3. Leash on poomi
ja trapetsi külge
kinnitatud
4. Lohetaja VS Lohetaja

6. Kus hoida lohet
möödumisel

halsil sõitval lohetajal.

Ülestuult sõitja tõstab lohe
kõrgemale, alla tuult sõitja
laseb oma lohe madalale.
Nii on võimalik mööduda üksteisest kas või meetri kauguselt,
et plaksu lüüa (seda muidugi
algajatel proovida ei soovitaks).

5. Kui kiirem lohetaja
Kui kaks lohetajat liiguvad suunal läheneb aeglasemale
nägu, näovastu. On eesõigus paremal lohetajale seljatagant

6. “OK” märguanne.

Ära lase lohet kunagi enne lahti
kui surfar annab selleks märguande.

Samat reeglit kasutatakse ka
lohega vees seistes - siis muidugi
7. Kuidas vältida kokkupõrkeid 8. Lainel surfi reegel
jälgida olukorda, kas on
tulija tuleb
Et sellist olukorda ei tekiks, jälgi juba Lainet sõitval surfaril on lainele
lohe üles tõsta või siis
mõistlik
:)
kaugelt, mis toimub merel ja vajadu- suhtes eesõigus. “Kes ees, see mees”
alla lasta.
sel muuda oma trajektoori.

EESTI PURJELAUALIIDU 2012a
VÕISTLUSTE TULEMUSED
FORMULA

SLAALOM

EMV Üld
1. Martin Ervin
- Eesti meister
2. John Kaju
3. Erno Kaasik

EMV Üld
1. Toomas Mölder
- Eesti meister
2. Urmas Niine
3. Martin Ervin

EMV Naised
1. Annika Valkna
- Eesti meister
2. Betti Vainküla
3. Ingrid Puusta

EMV Naised
1. Annika Valkna
2. Maarja Kivistik
3. Betti Vainküla

EMV U20
1. Roland Mik
- Eesti meister
2. Peeter Kask
3. Betti Vainküla
EMV U17
1. Karl Erik Saarm
2. Tristen Erik Kivi
3. Artur Kaiküll
EMV Seeniorid
1. Martin Ervin
2. Erno Kaasik
3. Urmas Niine

LAINESÕIT
EMV Mehed
1. Robert Koppel
- Eesti meister
2. Ain Härmson
3. Kristjan Kiisk
B-liiga Mehed
1. Tõnis Piirla
2. Madis Piirla
3. Mart Onemar

EMV Juuniorid
1. Roland Mik
- Eesti meister
2. Peeter Kask
3. Karl Erik Saarm
EMV Seeniorid
1. Toomas Mölder
- Eesti meister
2. Urmas Niine
3. Martin Ervin

KIIRUSSÕIT
EMV Mehed
1. Jüri Kaldoja
- Eesti meister
2. Erno Kaasik
3. Andres Kask
1x10 sek
Eesti kiirusrekord
Jüri Kaldoja
71,52 km/h
1x1 h
Eesti kiirusrekord
Jüri Kaldoja
43,7 km/h

RACEBOARD

EMV Üld
1. Andrus Jõgi
2. Heldur Kuusing
3. Kalev Allikveer

RS:X

Aegna
Maraton

1. Urmas Niine
2. John Kaju
3. Martin Ervin

FUN SARI

U19 ja Naised
1. Betti Vainküla
2. Andreas Remmel
3. Alvar Viin

Üld
1. Karl Erik Saarm
2. Meelis Uustalu
3. Andres Valkna

TECHNO 293

Naised
1. Maarja Kivistik
2. Annika Valkna
3. Birgit Viilop

Edetabel U17
1. Priit Kivisilla
2. Keit Järve
3. Henrik Ploom
Edetabel U15
1. Alfred Kalm
2. Aarto Pihlapuu
3. Karl Georg Baumann
EMV U17
1. Priit Kivisilla
- Eesti meister
2. Keit Järve
3. Lisanna Unt
EMV U15
1. Alfred Kalm
- Eesti meister
2. Markus Pertelson
3. Aarto Pihlapuu
EMV Tüdrukud
1. Keit Järve
- Eesti meister
2.Lisanna Unt
3.Lise Anette Vaher

Juuniorid
1. Karl Erik Saarm
2. Artur Kaiküll
3. Tristen Erik Kivi
Seeniorid
1. Meelis Uustalu
2. Andres Valkna
3. Raivo Saarm
Grand Seeniorid
1. Peeter Nõmmik
2. Heldur Kuusing
3. Lembit Seljamaa

TIIMID
1. Team Extreme
2. Surfhouse
3. Pärnu Jahtklubi
4. Team Mahe
5. Team Jahe
6. Tallinna
Purjelauakool

Lohesurfi
võistlustulemused
2012a
RACE
Mehed
1. Margus Otsa
2. Heikki Gross
3. Ranno Rumm
Naised
1. Kerli Otti
2. Jana Lillemägi
3. Jane Aluvee
Race karikaarvestus
1. Madis Kallas
2. Erkki Soosaar
3. Martin Valvur

LAINESÕIT
Mehed
1. Aivar Kamm
2. Henri Kaar
3. Rauno Pikkor

FREESTYLE

Mehed
(esikoht jagamisel)
1. Priidu Null
1. Martti Ainola
3. Raigo Piho
Naised
1. Kerli Otti
2. Kristiin Oja
3. Jane Aluvee

Naised
(karikaarvestus)
1. Liis Needrit
2. Triina Trei

PARADIISILINNUD
Tekst – Madis Kallas
Fotod – erakogust
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Lohesurfi
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Nimi
Surfilaat ja hooaja avapidu
Baltic Cup Lithuania / European Cup Tour
Event
KTE France
Sail for Gold, EUROSAF Champions Sailing
Cup
Pärnu Kite Fest

PKRA Turkey
Kieler Woche, EUROSAF Champions Sailing
Cup
PKRA Italy
Spanish Open Championships
Baltic Cup Estonia / European Cup Tour
Event
KTE Germany
Aloha Kite Challange

Surfilaager & SUP Eesti Meistrivõistlused
PKRA Germany
Kiteboard Course Racing European Championship
PKRA Fuerteventura
Aegna maraton
Hiiusurfi laager
PKRA Essaouira
Tunisia Open
KTE Spain
EUROSAF Youth Sailing European Championship
PKRA Egypt
PKRA China
Kiteboard Course Racing World Championship
PKRA New Caledonia
PKRA Australia
PKRA South Africa

Võistlusklass
Laud, SUP ja lohe
RS:X, Kite race

Korraldaja
Eesti Purjelaualiit

Koht
Tallinn, Pirita
Medemblik, NED

Freestyle, Course Racing
RS:X, Kite race

Almanerre, Prantsusmaa
Weymouth, GBR

Rajasõit EMV etapp, TT rajasõit Pärnu Surfiklubi
EMV etapp
Slalom
RS:X, Kite race

Pärnu rand

Freestyle
Course Racing
Formula, RS:X, T293, Raceboard, Lohe
Freestyle, Course Racing
Vabastiil EMV etapp, Rajasõit
EMV etapp, TT Rajasõit EMV
etapp
Purjelaud, SUP, Lohe
Freestyle, Slalom
Course Racing

Extreme Sport

Marsala, Itaalia
Isla Cristina
Tallinn, Pirita

Aloha

Westerland
Pärnu rand

Freestyle
Purjelaud, SUP, Lohe
Purjelaud, SUP, Lohe
Freestyle, Slalom
Freestyle
Freestyle, Course Racing
RS:X, Kite race

Eesti Purjelaualiit

Pirita Surfiklubi
Hiiumaa Surfiklubi

Surfikool

Istanbul
Kiel, Saksamaa

Roosta Puhkeküla
St. Peter Ording
Gizzeria, ITA
Sotavento Beach
Pirita
Hiiumaa
Essaouira
Djerba
Castelldelfels
La Rochelle, FRA

Freestyle
Freestyle, Slalom
Kite race

El Gouna
Hainan Island, CHN
Hainan Island, CHN

Freestyle
Freestyle, Slalom
Freestyle, Wave Riding

Noumea
Perth
Cape Town

Tallinna t.12, Kuressaare
+372 53072241
Uued purjed
jahtidele ja purjelaudadelel,
vanad taaskasutusse.

PURJEabi * SAILrepair

SURFHOUSE

