
Mohni retk 2014 juhend  
(Eru Surf Team) 

 

1. KORRALDAJA 
1.1. Eru Surf Team  
1.2. Kontaktisik Argo Servet +372 5105246. 
1.3. Võistluste toetajad on osalejad, koostööpartnerid. 
 
2. TOIMUMISE AEG 
2.1. Laupäev 06. september 2014. 
2.2. Kell 10:00 olla Eru rannas kohal 
2.3. Eeldatava  start 11:30, täpne stardiaeg otsustatakse kohapeal ühiselt vastavalt oludele.   
2.4. Tuul http://www.kasmu.ee/et/content/veebikaamera 
 
3. OSAVÕTT 
3.1. Osavõtust teavitada E-postile: eru.surf@gmail.com registreerimise andmed: 
    EES- JA PEREKONNANIMI, TIIM, MOBIILNUMBER, info edastada reedel 05.09.2014 kella 17:00-ks. 
    Lisa e-kirjas, kas soovid majutust.  
3.2. OSAVÕTUTASU  10.- EUR kanda reedeks 05.09.2014 Eru Surf Team pangakontole 
    Swedbank  EE682200221048803310, SEB Pank EE881010220110880016 
3.3. Osavõtutasu kohapeal sularahas 15.- EUR. 
3.4. Retke osavõtjate lõplik nimekiri suletakse 06.09.2014 kell 11:00.    
 
4. VARUSTUS 
4.1. Korraldaja varustust ei taga. 
4.2. Purjelaua varustusel piiranguid ei ole. 
 
5. PURJETAMISEJUHISED 
5.1. Purjetamise juhised selgitatakse kohapeal suusõnaliselt.  
 
6. OHUTUS JA VASTUTUS 
6.1. Iga osalejal on vastutus osaleda kogu retke jooksul kõige ohutumal viisil. 
6.2. Päästevesti kandmine meresõidul kohustuslik.  
6.3. Kõik osalejad osalevad retkel täielikult omal vastutusel, s.o. iga osaleja ainuotsus ja risk. 
6.4. 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. 
6.5. Võistlussõidul osalemine on täielikult iga osaleja ainuotsus ja risk.  
6.6. Retkel on mobiiltelefoni kaasas võtmine kohustuslik. 
6.7. ABISTAMINE: Kaassõitjaid tuleb ohtliku olukorda sattudes aidata või koheselt teavitada 
merepäästet. 
6.8. Mandrilt saarele sõidame eelnevalt sõbralikult gruppides, kas kokkulepitult või taseme järgi 
(väikseim grupp 2 osalejat).  
6.9. Võistlusest saarelt mandrile mitte osalejad sõidavad tagasi sõbralikult gruppides.  
 
7. VÕISTLUS - tagasisõit 
7.1. Võistlust saarelt mandrile arvestatakse alljärgnevates võistlusgruppides: 
7.1.1. Mehed – osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta); 
7.1.2. Naised – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta). 
7.2. Saarelt starditakse ühise stardiga kõige ohutumal viisil seadmata ohtu kaasvõistlejaid.  
7.2. Võitja selgitatakse kokkulepitud viisil (selgitused saarel) ja loeb ainult aus arvestus.   



7.2. Autasustatakse kolme parimat mees- ja nais osavõtjat. 
 
8. TÄIENDAV INFORMATSIOON 
8.1. Mohni retkel lähetamise ja osavõtu kulu kannab osavõtja.   
8.2. Saarel korraldaja poolt kerge söök (supp, jook). 
8.3. Pärast retke suve lõpu pidu Käsmu Rahvamajas ja tünnisaun. Õhtu söök ja jook endal kaasa.  
8.4. Majutuse osas küsis nõu või kirjuta soovist registreerimisel.  
8.5. ERU bussipeatuse juurest vaata teeviita. Loksa (Tallinna) poolt tulles peale ERU bussipeatust 
keera vasakule.   
8.6. Eru ranna parkla koordinaadid 59°34′39.1″N 25°52′24.8″E, vt internetist 
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=59.577439&lon=25.872996&z=18&m=b  
 
Häid elamusi! 
 
PS Korraldaja jätab endale õiguse teha stardi koha osas muudatusi, kui tuuleolud ei vasta 
normaalsetele tingimustele. Kõiki E-postiga registreerunud osalejaid teavitatakse muutusest.  
 
 


