VÕISTLUSJUHEND

NOTICE OF RACE

SLAALOMI EESTI
MEISTRIVÕISTLUSED 2. Etapp
Purjelaua sõidus / Eesti
Karikavõistlused 2. Etapp ja EMV
Lohelauasõidus

SLALOM OPEN ESTONIAN
CHAMPIONSHIP 2 for Sailboard/
ESTONIAN CUP 2 & ESTONIAN
CHAMPIONSHIP for Kite

4. – 5. okt 2014, Tallinn, Saaremaa või Pärnu

4th to 5th Okt 2014, Tallinn, Saaremaa or Pärnu

Võistlused korraldab Pirita Surfiklubi,
kontaktisik Eerik Luka (+372 53738387)

Organized by Pirita Surfclub, contact person is
Eerik Luka (+372 53738387)

1.

REEGLID

1.

RULES

1.1.

Võistlused viiakse läbi vastavalt reeglitele, mis on
määratletud Purjetamise Võistlusreeglites (PVR)
sh lisa B - Purjelaua võistlusreeglites.
Kehtivad Rahvusvahelised Funboard
Klassireeglid.
Kehtivad Rahvusvahelised Funboard Klassiliidu
Meistrivõistluste reeglid.
EPL Slaalomi Eesti Meistrivõistluste Üldjuhend.

1.1.

The event will be governed by the rules as defined
in the Racing Rules of Sailing (RRS) -Windsurfing
Competition Rules (WCR).
The International Funboard Class Rules will apply.

1.5.
1.6.
1.7.

ELL Slaalomi Eesti Meistrivõistluste Üldjuhend.
Käesolev Võistlusjuhend ja Purjetamisjuhised.
Kui tekkib keeleline konflikt reeglite vahel,
loetakse määravaks inglise keelne tekst.

1.5.
1.6.
1.7.

2.

REKLAAM

2.

ADVERSTING

2.1.
2.2.

ISAF-i määrus 20 'Reklaamikoodeks' kehtib.
Võistlejatelt võib nõuda korraldava kogu poolt
valitud ja antud reklaami kandmist.

2.1.
2.2.

ISAF Regulation 20 'Advertising Code' shall apply.
Boards may be required to display advertising
chosen and supplied by the organizing authority.

3.

VÕISTLUSARVESTUSED

3.

DIVISIONS

3.1.
3.2.
3.3.

PL Üldarvestus;
PL Naised;
PL Masterid – osalevad meesvõistlejad, sünd.
1978 või varem ning naisvõistlejad, sünd. 1983
või varem.
PL Grand masterid – osalevad meesvõistlejad,
sünd. 1968 või varem ning kõik naisvõistlejad,
sünd. 1973 või varem.
PL Youth - osalevad võistlejad, sündinud 1995 ja
hiljem;
Kite üldarvestus – osalevad kõik lohesurf klassid
Kite naised
Võistlusarvestusi peetakse minimaalselt 2
võistlejaga.

3.1.
3.2.
3.3.

WS Overall;
WS Women;
WS Master - men born 1978 or earlier or a women
born 1983 or earlier;

3.4.

WS Grand master – men born 1968 or earlier or
women born 1973 or earlier;

3.5.

WS Youth (U20) - born in or after 1995;

3.6.
3.7.
3.8..

Kite owerall
Kite Women
A minimum of 2 competitors is required to
constitute a division.

1.2.
1.3.
1.4.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
.

1.2.
1.3.
1.4.

The International Funboard Class Association
Championships Rules will apply.
The General Instruction for Slalom events of
EWA.
The General Instruction for Slalom events of EKA.
Notice of Race (NoR) & Sailing Instructions (SI).
If there is conflict between languages the English
text shall prevail.

4.

VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA OSALEJAD

4.

ELIGIBILITY AND ENTRY

4.1.

Võistlustest võivad osa võtta kõik Slaalomi klassi
võistlejad, kes täidavad osavõtuvormi ning
tasuvad osavõtumaksu.
Võistustel osalejad peavad olema rahvusliku
alaliidu liikmed või Eesti Purjelaualiidu liikmed.
Alla 18 aastastele võistlejatele on vajalik
lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek.
Võistluskõlblikud võistlejad võivad registreeruda,
täites osavõtuvormi enne 19.sept. kell 21.00-ni ja
võistluste kohapeal 10.00-11.00.

4.1.

4.5.

Eelregistreerimine: http://goo.gl/dQ9XLu

4.5.

The competition is open to all entries of the
Slalom class that complete the entry form and pay
the entry fee.
Competitors must be a member of the
Windsurfing National Association or the EWA.
Parental/legal Guardian Assent – for those under
age of 18.
Eligible competitors may enter by completing the
entry form before 19th of sep 21.00 or on the first
day of the competiton at the Race Office from
10.00 to 11.00.
Entry form: http://goo.gl/dQ9XLu

5.

OSAVÕTUTASU

5.

FEES

5.1.

5.1.

Entry fee paid on site of event shall be in cash
only. No cards accepted.

5.2.

The required entry fee is 25 euros. In case of pre
planned 1-day competition the entry fee is 20
euros.
Except Junior entry fee is 15 euros. 1-day
competition the entry fee is 10 euros.

5.3.

Võistluspaigas on võimalik tasuda osavõtutasu
ainult sularahas. Kaardimakseid teostada ei ole
võimalik.
Osavõtutasu on 25 eurot. Ette teatatud
ühepäevase võistluse korral on osavõtutasu 20
eurot.
Juuniorite osavõtutasu on 15 eurot, ühepäevase
võistluse korral on osavõtutasu 10 eurot.
.
Osavõtumaksu ei tagastata.

5.3.

The fee in non-refundable.

6.

VÕISTLUSFORMAAT

6.

RACE FORMAT

6.1.

6.1.

6.2.

Slaalomi allatuule rajasõidu, kõigile võistlejatele
avatud, võistlus.
Maksimaalselt 5 eliminatsiooni ringi päevas

The Championship shall be a down wind Slalom
racing, 'open entry' event.
Competitors shall race a maximum 5 elimination
series per day.

7.

AJAKAVA

7.

4.2.
4.3.
4.4.

5.2.

7.1.

4.2.
4.3.
4.4.

6.2.

SCHEDULE

Laupäev 4.okt.
10:00-11:00 Registreerimine
11:15
Kiprite koosolek
12:00
Esimene võimalik start
19:00
Viimane võimalik start

Saturday 4.Okt
10:00-11:00 Registration
11:15
Skippers meeting
12:00
The first possible start
19:00
The last possible start

Pühapäev 5.okt.
10:00
Kiprite koosolek
11:00
Esimene võimalik start
17:00
Viimane võimalik start
18:30
Autasustamine

Sunday 5.Okt
10:00
Skippers meeting
11:00
The first possible start
17:00
The last possible start
18:30
Prize giving

Info võistluse toimumise või mitte toimumise ja
täpse asukoha kohta pannakse üles EPL
kodulehele www.purjelaualiit.ee mitte hiljem kui 36
tundi enne ajakavas ettenähtud toimumise aega.
Ühepäevase võistluse toimumine antakse teada
36 tundi enne selle toimumist EPL kodulehel
www.purjelaualiit.ee

7.1.

Final decision about is competition will take place
or not will be announced on EPL web page
www.purjelaualiit.ee 36 hours before scheduled
time. One day competition time will be announced
36 hours before the competition on EPL web page
www.purjelaualiit.ee

8.

VARUSTUS

8.

EQUIPMENT

8.1.

Varustusele kehtivad piirangud vastavalt aasta
Rahvusvahelistele Funboard klassireeglitele.
Lisaks on lubatud seeriatootmises olevad
purjelauad, mis vastavad IFCA klassireeglites
toodud mõõtudele.
Kõik purjed peavad vastama rahvustähiste
süsteemile vastavalt Purjetamise Võistlusreeglite
2013-2016 reeglile 77 ja Lisale G, mida on
muudetud Lisaga B. Nõuetele mittevastava
purjenumbri korral on korraldaval kogul õigus
võistleja diskvalifitseerida (jätta arvestamata).
Purjenumbri muutmisel tuleb sellest teavitada
korraldajat enne starti.

8.1.

There are no restrictions on equipment other than
those defined in the IFCA Class Rules.
Additionally are allowed all production boards
measure up to IFCA Class Rules.

8.2.

All Sails shall otherwise comply with the national
letter system according to the RRS 77 & Appendix
G, as amended by Appendix B. In case the
number doesn't comply, the Organizing Authority
has right to disqualify the competitor.

8.3.

When changing sail number during the
competition, Race Committe must be notified
before the start.

9.

PURJETAMISJUHISED

9.

SAILING INSTRUCTIONS

9.1.

Purjetamisjuhised on saadaval võistluspaigas
alates registreerimisest.

9.1..

The Sailing Instructions will be available at
registration.

10.

VÕISTLUSPAIK

10.

VENUE

10.1.

10.1.

10.2.

Võistlused toimuvad Saaremaal, Pärnus,
Tallinnas, Pirita Surfiklubis või Katariina kail.
Lõplik asukoht teatatatakse vähemalt 36 tundi
enne esimese võistluspäeva algust
www.purjelaualiit.ee lehel.

10.2.

The event will be based at Saaremaa, Pärnu,
Tallinn, Pirita or Katariina berth.
Final location will be published at
www.purjelaualiit.ee web page at least 36 hours
before the event.

11.

PUNKTIARVESTUS

11.

SCORING

11.1.
11.2.

Kehtivad PVR Lisa A ja PVR Lisa B8.
Kehtib vähempunktisüsteem vastavalt PVR Lisale
B8.3. (a).
Mahaviskamised:
1-2
sõitu: 0 mahaviskamist;
3-4
sõitu: 1 mahaviskamist;
5-7
sõitu: 2 mahaviskamist;
8 ja enam sõitu: 3 mahaviskamist.

11.1.
11.2.

RRS Appendix A and Appendix B8 shall apply.
The Low Point Scoring System of RRS Appendix
B8.3 (a) shall apply.
Race discards as:
1-2
races: no discards;
3-4
races: 1 discard;
5-7
races: 2 discards;
8 an more races: 3 discards.

12.

AUHINNAD

12.

PRIZES

12.1.

Auhinnad antakse vastavalt EPL slaalomi
üldjuhendile.

12.1.

Prizes will be awarded according to the General
Instruction for Slalom events of EWA.

13.

VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE

13.

DISCLAIMER OF LIABILITY

13.1.

Võistlejad osalevad võistlustel täielikult omal
vastutusel. Korraldav kogu ega keegi tema
ametnikest või esindajatest ei võta vastutust
võistluste eel, ajal ega pärast seda nii merel kui
maal tekkinud materiaalse kahju ja vigastuste eest
nii isikutele kui varustusele. Soovitatav on

13.1.

Competitors participate in the competition tirely at
their own risk. The organizing authority or any of
their officials or representatives is not responsible,
under any circumstances, for any damage, loss or
injury either ashore or on the sea either to
persons or equipment, which may result. Valid

8.2.

8.3.

11.3.

11.3.

kolmanda osapoole kindlustus.

third party insurance is advisable.

14.

TELEVISIOON & MEEDIA

14.

TELEVISION & MEDIA

14.1.

Võistlustele registreerimisega annab iga võistleja
automaatselt Korraldavale Kogule heakskiidu
kogu võistluse vältel tema pildistamiseks ja
filmimiseks ning sellise meediamaterjali
tegemiseks, kasutamiseks ja avalikuks
näitamiseks, ilma igasuguse kompensatsioonita.

14.1.

In registering for the event, competitors
automatically grant to the LOA the right in
perpetuity to make, use and show from time to
time at their discretion, any motion & still pictures
and taped or filmed television and other
reproduction of them, without compensation.

15.

TÄIENDAV INFORMATSIOON

15.

FURTHER INFORMATION

15.1.

Majutusvõimalused aadressil:
www.booking.com või
http://www.tallinn.ee/est/sport/Pirita-Velodroomi,asukohaga-Rummu-tee-3-teenuste-hinnakiri
Kõikvõimalikud elamiskulud katab iga võistleja ise.

15.1.

Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda:
Eerik Luka
eerik@surf.ee
tel +372 53738387

15.3.

Accommodation options:
www.booking.com or
http://www.tallinn.ee/est/sport/Pirita-Velodroomi,asukohaga-Rummu-tee-3-teenuste-hinnakiri
All costs of living in event shall be payed by
competitors.
For further information please contact:
Eerik Luka
eerik@surf.ee
GSM: +372 53738387

15.2.
15.3.

15.2.

