
 

       

VÕISTLUSJUHEND 
 

 
Hiiusurf esitleb: 

 
Point-7 Lainesõidu B-liiga 2014,  
01.05.2014 – 31.09.2014, Ristna, Hiiumaa 

 
Täpne võistluspeäev teatatakse 2 päeva  

enne võistlust  

www.purjelaualiit.ee,  

http://chat.surf.ee/,  

FB Baltic wind&waves  

 NOTICE OF RACE (NoR) 
 

 
Hiiumaa Surfclub presents: 

 
Point-7 Wave B-league 2014  

01.05.2014 – 31.09.2014, Ristna, Hiiumaa 

 
Exact date will be announced 2 days  

before competition in  

www.purjelaualiit.ee,  

http://chat.surf.ee/,  

FB Baltic wind&waves  

 
1. VÕISTLUSREEGLID 1. RACING RULES 

1.1 Purjetamise Võistlusreeglid (PVR) 2013-2016 1.1 The 2012-2016 Racing Rules of Sailing (RRS) 

1.2 Funboard Klassireeglid. 1.2 The Funboard Class Rules. 

1.3 Funboard Klassiliidu Meistrivõistluste reeglid. 1.3 The Funboard Class Association Championship 
Rules. 

1.4 Käesolev Võistlusjuhend ja Purjetamisjuhised. 1.4 Notice of Race (NoR) & Sailing Instructions (SI). 

1.5 Purjetamisjuhised on saadaval võistluspaigas 
alates registreerimisest. 

1.5 The Sailing Instructions will be available at 
registration. 

1.6 Kui tekkib keeleline konflikt reeglite vahel, 
loetakse määravaks inglisekeelne tekst. 

1.6 If there is conflict between languages the 
English text shall prevail. 

    

2. REKLAAM 2. ADVERTISING 

2.1 ISAF-i määrus 20 'Reklaamikoodeks' kehtib. 2.1 ISAF Regulation 20 'Advertising Code' shall 
apply. 

2.2 Võistlejatelt võib nõuda korraldava kogu poolt 
valitud ja antud reklaami kandmist. 

2.2 Boards may be required to display advertising 
chosen and supplied by the organizing authority. 

    

3. VÕISTLUSARVESTUSED 3. DIVISIONS 

3.1 Mehed 3.1 Men 

 Naised  Women 

3.2 Võistlusarvestusi peetakse minimaalselt 2 
võistlejaga 

    3.2 A minimum of 2 competitors is required to 
constitute a division 
 

4. VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA 
REGISTREERIMINE 

4. ELIGIBILITY AND ENTRY 

4.1 Võistlustest võivad osa võtta kõik lainesõidu 
klassi võistlejad, kes täidavad osavõtuvormi 
ning tasuvad osavõtumaksu, välja arvatud 
p4.2. 

4.1 The competition is open to all entries of the 
Wave class that complete the entry form and 
pay the entry fee, except p4.2. 

4.2 Võistelda ei tohi:  
2012 aasta lainesõidu Eesti Meistrivõistluste 5 

4.2 Next riders cannot compete:  
2012 Estonian wave Championships top 5,  

http://www.purjelaualiit.ee/
http://chat.surf.ee/
https://www.facebook.com/groups/188696357867353/
https://www.facebook.com/groups/188696357867353/
http://www.purjelaualiit.ee/
http://chat.surf.ee/
https://www.facebook.com/groups/188696357867353/
https://www.facebook.com/groups/188696357867353/


parimat, 

2012 aasta lainesõidu Läti Meistrivõistluste 5 
Parimat 

2012 Latvian wave Championships top 5, 

4.3 Alla 18 aastastele võistlejatele on vajalik 
lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek.  

4.3 Parental/legal Guardian Assent – for those 
under age of 18. 

4.4 Eelregistreerimine: http://goo.gl/yWCkcC 4.4 Entry form: http://goo.gl/yWCkcC 

    

5. OSAVÕTUTASU 5. FEES 

5.1 Võistluspaigas on võimalik tasuda osavõtutasu 
ainult sularahas. Kaardimakseid teostada ei ole 
võimalik. 

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

    

5.2 Eesti Purjelaualiidu liikmed - 15 €  5.2 EWA member - 15 € 

 Hiiumaa Surfiklubi liikmed - 15 €  Hiiumaa Surfclub member - 15 €  

 Hiiumaa surfiklubi ja rahvusliku alaliidu 
mitteliikmele - 20 € 

 Non EWA member - 20 € 

5.3 Nõutud osavõtumaksud on Eurodes. 
Osavõtumaksu ei tagastata. 

5.3 Required fees in EUR are as follows and the fee 
in non-refundable. 

    

6. AJAKAVA 6. SCHEDULE 

6.1 Täpsustatakse 2 päeva enne võistlust. 6.1 To be announced 2 days prior competition. 

    

7. VARUSTUS 7. EQUIPMENT 

7.1 Varustusele kehtivad piirangud vastavalt 2011. 
aasta Rahvusvahelistele Funboard 
klassireeglitele. 

7.1 There are no restrictions on equipment other 
than those defined in the IFCA Class Rules 
2011. 

7.2 Korraldaja võistlusvarustust ei taga. 7.2 All competitors shall bring their own equipment. 

7.3 Kõikidel Võistluste jooksul kasutatavatel 
purjedel peavad olema selgelt loetavad ja 
kontrastsed, mõlemalt poolt nähtavad 
purjenumbrid, mis asetsevad 
võistlusreklaamist kõrgemal. 

7.3 National letters & sail numbers shall be in a 
color contrasting strongly with the body of the 
sail placed immediately above the event 
advertising. 

7.4 Kõik purjed peavad vastama rahvustähiste 
süsteemile vastavalt Purjetamise 
Võistlusreeglite 2012-2016 reeglile 77 ja 
Lisale G, mida on muudetud Lisaga B9. 

7.4 All Sails shall otherwise comply with the national 
letter system according to the RRS 77 & 
Appendix G, as amended by Appendix B9. 

    

8. PURJETAMISJUHISED 8. SAILING INSTRUCTIONS 

8.1 Purjetamisjuhised on saadaval võistluspaigas 
alates registreerimisest. 

8.1 The Sailing Instructions will be available at 
registration. 

    

9. PUNKTIARVESTUS 9. SCORING 

9.1 Kehtivad PVR Lisa A ja PVR Lisa B8. 9.1 RRS Appendix A and Appendix B8 shall apply. 

9.2 Kehtib vähempunktisüsteem vastavalt PVR 
Lisale B punkt A4. 

9.2 The Low Point Scoring System of RRS Appendix 
B A4 shall apply. 

9.3 Mahaviskamised vastavalt PVR Lisale B punkt 
A2. 

9.3 Discards as in RRS Appendix B A2 shall apply. 

9.4 Võistlused loetakse toimunuks vähemalt ühe 
võistlussõiduga või ühe väljalangemissüsteemi 
ringiga. 

9.4 The minimum number of races or elimination 
series to constitute a valid discipline score, shall 
be one. 

    

10. AUHINNAD 10. PRIZES 

10.1 Auhindade jagamine võistlusarvestuses 
toimub eeldusel, et 5 (viis) või enam võistlejat 
on registreerunud antud võistlusarvestuses. 

10.1 A division will qualify for awards if there are at 
least five competitors registered. 

10.2 Auhinnad võidakse anda iga võistlusarvestuse 
3 (kolmele) parimale võistlejale, sõltuvalt 
registreerunute arvust. 

10.2 Medals or trophies may be awarded up to the 
first three competitors in each Division, 
depending on entry numbers. 

    

11. VASTUTUS 11. LIABILITY 

11.1 Kõik võistlejad osalevad võistlustel täielikult 11.1 Competitors take part in all races at their own 

http://goo.gl/yWCkcC
http://goo.gl/yWCkcC


omal vastutusel. Vaata PSVM reegel 4, Otsus 

võistelda. Korraldav Kogu või ükskõik kes selle 
kogu liikmetest või esindajatest või 
sponsoritest või nende liikmetest või 
esindajatest 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. 

risk. See RRS 4, Decision to Race. The LOA or 

any of their officials or representatives or the 
sponsors or 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. 

11.2 Iga võistleja vastutus on osaleda kogu 
võistluste jooksul kõige ohtumal viisil. 

11.2 It is the responsibility of each competitor to 
participate in the safest possible manner at all 
times. 

    

12. TELEVISIOON & MEEDIA 12. TELEVISION & MEDIA 

12.1 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. 

12.1 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. 

    

13. TÄIENDAV INFORMATSIOON 13. FURTHER INFORMATION 

13.1 Majutusvõimalused aadressil:  
www.booking.com 

13.1 Accommodation options: 
www.booking.com   

13.2 Kõikvõimalikud elamiskulud katab iga võistleja 
ise 

13.2 All costs of living in event shall be payd by 
competitors 

13.3 Täiendava informatsiooni saamiseks 
pöörduda: 
 

13.3 For further information please contact: 
 

 Vahur Post  Vahur Post 

 vahur@maui.ee  vahur@maui.ee 

 GSM: +3725103230  GSM: +3725103230 

    

 Martin Berkmann  Martin Berkmann 

 martin.berkmann@vesset.ee  martin.berkmann@vesset.ee 

 tel. +37253541486   tel. +37253541486  

    

 Toomas Pertel  Toomas Pertel 

 tom@hiiusurfshop.ee  tom@hiiusurfshop.ee 

 tel. +3725097179   tel. +3725097179  

 

http://www.booking.com/
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