
Pärnu Meistrivõistlused
GPS Ühepäeva kiirussõit / VI etapp

24. september 2011

Võistlusteade
1. VÕISTLUSED

1.1  Pärnu Meistrivõistlused 2011 sarja 6. etapp (edaspidi Võistlus), 
toimub Reiu rannas Kullipesas. 
1.2  Võistluste toimumis aeg on 24. september 2011. a

2. KORRALDAV KOGU
2.1 Võistluste peakorraldaja (edaspidi korraldaja) on Pärnu Surfiklubi
2.2  Võistluste sponsorid on Z-FIN, M&V Trade, Loctite, Surfhouse

3. REEGLID
3.1 Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:

3.1.1. Käesolev võistlusteade
3.1.2. Purjetamisjuhis(ed)
3.1.3. Võisluskomitee otsused

3.2  Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest.
3.3  Võistluste korraldus lähtub headest purjelauatraditsioonidest.

4. VÕISTLUSGRUPID
4.1  Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates võistlusgruppides:

4.1.1. Üldarvestus – osalevad kõik võistlejad (vanusepiiranguteta);
4.1.2. Naised – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);
4.1.3. Juuniorid – osalevad kõik võistlejad, kelle vanus on alla 20 

(sündinud 1992 või hiljem), võistluste toimumise aasta 31.detsembriks;

5. VARUSTUSE PIIRANGUD
5.1  Korraldaja võistlusvarustust ei taga.
5.2  Varustusele kehtivad piirangud vastavalt 2011 aasta Rahvusvahelistele Funboard 

klassireeglitele. Lisaks on lubatud seeriatootmises olevad purjelauad, mis vastavad IFCA 
klassireeglites toodud mõõtudele.

5.3 Kiirussõidu võistlustulemusi on võimalik sõita ainult korraldaja poolt aktsepteeritavate 
GPS seadmetega: GT31 / GT11 (soovituslikud mudelid)

6. PURJENUMBRID JA REKLAAM
6.1  Kõikidel Võistluste jooksul kasutatavatel purjedel peavad olema selgelt loetavad ja 

kontrastsed, mõlemalt poolt nähtavad purjenumbrid.
6.2  Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.

7. OHUTUS
7.1  Iga võistleja vastutus on osaleda kogu võistluste jooksul kõige ohutumal viisil.
7.2 Päästevesti kandmine võistluste ajal on kohustuslik.
7.3 Päästevest ei tohi olla täispuhutav ning peab suutma hoida mageda vee pea 4kg 

metallraskust vähemalt 5 minutit.

8. VASTUTUS
8.1 Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel.



8.2 Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.
8.3 Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise vigastuse või 

varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse 
poolt.

8.4 Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.

9. PUNKTIARVESTUS
9.1 Kehtib vähempunktisüsteem vastavalt saavutatud kiirusele.
9.2 Kiirussõidu esimese koha saab kiireima tulemus saavutanud võistleja. Kiireima aja välja sõitnud
võistleja saab 1 punkti, teise parima kiiruse saavutanud võistleja saab 2 punkti, kolmanda parima
kiiruse saavutanud võistleja saab 3 punkti, iga järgmise koha punktid võrduvad võistleja
saavutatud kohaga kiirustabelis.
9.3 Arvesse lähevad järgmised tulemused:

9.3.1. 5X10 sekundi keskmine – AVG
9.3.2. Läbisõit – Distance
9.3.3. Max. 2 sec. (software)
9.3.4. 500 m
9.3.5. 1 Hour

9.4 Tulemused arvutatakse „GPS Results“ programmiga.

10. PURJETAMISJUHISED
10.1 Purjetamisjuhised avaldatakse Võistluste Ametlikul Teadetetahvlil, hiljemalt 

Võistlustele registreerimise ajaks.

11. PÄEVAPLAAN
Laupäev, 24. september 2011
10:00 – 11:30 Võistlustele registreerimine
11:30 Kiprite koosolek
12:00 Päeva esimene võimalik start

12. AUHINNAD
12.1 Auhinnad antakse iga võistlusarvestuse kolmele parimale võistlejale.

13. REGISTREERIMINE
13.1 Võistlustele registreerimine toimub Regati büroos, mis asub Reiu Rannas Kullipesas
13.2 Võistlustel osalemiseks tuleb tasuda osavõtutasu sularahas alljärgnevalt:

13.2.1. kõik võistlejad v.a. Juuniorid 10.- eur
13.2.2. Juuniorid Tasuta

13.3 Kaardimakseid teostada ei ole võimalik.


