
Mohni retk 2015 juhend  
 

Mohni retk kuulub distantsi pikkuselt maratoni sarja 

 
1. KORRALDAJA 
1.1. Eru Surf Team, e-post eru.surf@gmail.com  
1.2. Kontaktisik Argo Servet +372 5105246. 
1.3. Võistluste toetajad on osalejad ja  
        koostööpartnerid: 

   A.Le Coq, Viinistu Kultuuri-ja konverentsikeskus, Käsmu Vabatahtlik Merepääste . 
 
2. TOIMUMISE AEG 
2.1. Laupäev 12. september 2015. 
2.2. Kell 10:00-11:00 retke osalejate kohaloleku kinnitamine ja järelregistreerimine Eru lahe parklas.  
2.3. Kell 11:00 Kiprite koosolek. 
2.4. Eeldatava start 12:00, täpne stardiaeg otsustatakse kohapeal vastavalt tuule oludele.   
 
3. OSAVÕTT 
3.1. Osavõtust teavitada e-postile: eru.surf@gmail.com registreerimise andmed: 
    EES- JA PEREKONNANIMI, TIIM, MOBIILNUMBER, info edastada reedel 11.09.2015 kella 17:00-ks. 
 
3.2. OSAVÕTUTASU 10 € kanda reedeks 11.09.2015 Eru Surf Team pangakontole Swedbank  
EE682200221048803310, SEB Pank EE881010220110880016 või tasuda kohapeal sularahas.     
    Kohapeal kaardimakseid teostada ei ole võimalik.    
3.3. Üritusele järelregistreerumine ehk osavõtust teatamine kohapeal on lisatasu eest +5 €, st kokku 
15 €. 
3.4. Mohni retke osavõtjate lõplik nimekiri suletakse 12.09.2015 kell 11:00.    
 
4. VARUSTUS 
4.1. Korraldaja varustust ei taga. 
4.2. Varustusel piiranguid ei ole. 
 
5. PURJETAMISEJUHISED 
5.1. Purjetamise juhised selgitatakse kohapeal suusõnaliselt.  
 
6. OHUTUS JA VASTUTUS 
6.1. Igal 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 sõidetakse sõbralikult gruppides, kas kokkulepitult või taseme järgi (väikseim 
grupp 2 osalejat).  
6.9. Võistlusest mitte osalejad sõidavad saarelt mandrile tagasi sõbralikult grupis.  
 
 

https://www.facebook.com/eru.surf.team
mailto:eru.surf@gmail.com
http://www.alecoq.ee/
http://www.viinistu.ee/
http://www.vomare.ee/et/kasmu
mailto:eru.surf@gmail.com


7. VÕISTLUS on tagasisõit 
7.1. Võistlus algab Mohni saarelt kokkulepitud kohast ja saarel kokkulepitud ajal.  
7.2. Saarelt starditakse ühise stardiga kõige ohutumal viisil seadmata ohtu kaasvõistlejaid.  
7.3. Võistlusarvestused alljärgnevates võistlusgruppides: 
7.3.1. Üldarvestus – kõik osalejad; 
7.3.2. Mehed – osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta ja sõltumata lauast, st purje-, lohe- 
või aerulaud); 
7.3.3. Naised – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta ja sõltumata lauast, st purje-, lohe- 
või aerulaud). 
7.4. Paremusjärjestuse selgitamisel loeb aus võistlus. 
7.5. Reeglitena arvestatakse Purjetamise Võistlusreeglitega (PVR) lisa B ja F ning käesoleva juhendiga.  
7.6. Autasustatakse võistluse osa kolme parimat mees- ja nais osavõtjat. 
7.7. Mohni saarelt mandrile võistluse finišeerijate üldparemusjärjestus fikseeritakse.  
7.8. Võistlus tagasisõit paremusjärjestus annab tiimiarvestuse punktid vastavalt juhendile EPL 
võistluste võistkondlik arvestus 2015 .  
 
8. TÄIENDAV INFORMATSIOON 
8.1. Mohni retke ürituse lähetamise- ja osavõtu kulu kannab osavõtja.   
8.2. Kohale jõudmine Loksa (Tallinna) poolt tulles Võsu suunas peale ERU bussipeatust keerata 

vasakule. ERU bussipeatuse juurest vaata ajutist teeviita. Kohalik Eru laheäärne tee konarlik, palun 

varuda aega ja kannatust. Eru lahte saabumise kaart, vt SIIN 

8.3. Eru ranna parkla koordinaadid 59°34′39.1″N 25°52′24.8″E, vt SIIN. 
8.4. Peale võistlussõitu on korraldaja poolt kerge söök (supp, jook). 
8.5. Pärast Mohni retke on osalejatele saun ja tünnisaun.  
8.6. Palun õhtuks söök ja jook endal kaasa võtta (grillimiskoht olemas).    
8.7. Üks kohalik tuule ennustus asub Käsmus, vt SIIN . 
 
Häid elamusi! 
 
PS Korraldaja jätab endale õiguse teha stardi koha osas muudatusi, kui tuuleolud ei vasta 
purjetamiseks vastavatele normaalsetele tingimustele. Kõiki e-postiga registreerunud osalejaid 
teavitatakse muutusest. 
 
 

 

http://www.puri.ee/media/ISAF-purjetamise-v%C3%B5istlusreeglid-2013-2016.pdf
http://purjelaualiit.ee/juhendid/2015/yldjuhendid/2015%20EPL%20yldjuhend%20Teamid.pdf
http://purjelaualiit.ee/juhendid/2015/yldjuhendid/2015%20EPL%20yldjuhend%20Teamid.pdf
http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2013/09/201309_Eru-lahte-saabumise-kaart.pdf
https://www.google.ee/maps/place/59%C2%B034'39.1%22N+25%C2%B052'24.8%22E/@59.5775278,25.8735556,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=et
http://www.kasmu.ee/et/content/veebikaamera
http://www.alecoq.ee/

