Võistlusteade (NoR)
Eesti meistrivõistlused aerulauas
6.juuni 2015
Männiku tee 7, Kanepi, 63101 Põlvamaa
Kontakt: penny@teamvosa.ee
mob. +372 5155700

1. REEGLID
1.1. Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:
1.1.1. Kehtivad 2014 WPA Võistlusreeglid
1.1.2. Kehtib EPL aerulaua üldjuhend
1.1.3. Käesolev võistlusteade
1.1.4. Võisluskomitee otsused
1.1.5. Võistleja võistlusasend edasiliikumise ajal on püstine.
1.1.6. Puhkeasend istuli, põlvili, kõhuli või selili on lubatud. Soovituslik on kinnitusnööri
(leash) kasutamine. Puhkeasendis edasi liikumine aeru või käte jõul on lubatud 7tõmbe jagu.
1.2. Võistluste korraldus lähtub headest aerulaua traditsioonidest.
1.3. Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest.
1.4. Regati stardiprotseduur ja liikumisreeglid võistlusrajal ja võimalikud võistlusteate muudatused
tehakse võistlejatele teatavaks võistluspaigas kiprite koosolekul võistluspäeva hommikul kell 11:30.
2. REKLAAM
2.1. Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam võistlusriietel ja varustusel on lubatud.
3. VÕISTLUSKLASSID ja ARVESTUSED
3.1. „Unlimited“ klass - piiranguteta võistlusklass (EMV arvestus)
3.1.1. Üldarvestus – osalevad kõik võistlejad (vanuse- ja soopiiranguteta);
3.1.2. Naised –
osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);
3.2. Surf SUP klass kuni 12’2“ pikkused „freeride“ lauad
3.2.1. Üldarvestus – osalevad kõik võistlejad (vanuse- ja soopiiranguteta);
3.2.2. Naised –
osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);
4. VÕISTLUSKÕLBULIKKUS JA REGISTREERIMINE
4.1. Võistlusest võivad osa võtta kõik aerulaua klassi võistlejad kes allkirjastavad (eel)täidetud
osavõtuvormi võistluspaigas ning tasuvad osavõtumaksu.
4.2. EMV arvestuses osalejad („Unlimited“ klass), peavad olema rahvusliku alaliidu või Eesti
Purjelaualiidu liikmed.
4.3. Alla 18 aastastele võistlejatele on vajalik lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek.
4.4. Eelregistreerimine internetis lõpeb 5. Juuni õhtul aadressil: https://goo.gl/XMO1f1
5. OSAVÕTUMAKSUD
5.1. Osavõtutasud on alljärgnevad:
Purjelaualiidu liikmed 10.Purjelaualiidu mitteliikmele 15.5.2. Võistluste järelregistreerumine ehk osavõtuavalduse täitmine peale registreerimise lõppu on
lisatasu eest (+5 EUR)
5.3. Võistluspaigas on võimalik tasuda osavõtutasu ainult sularahas. Kaardimakseid teostada ei ole
võimalik.

5.4. Osavõtumaksu ei tagastata.
5.5. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.
6. VÕISTLUSFORMAAT
6.1. Võistlus koosneb kahest distantsist:
6.1.1. Umbes 5 kilomeetri pikkune distants koos rannajooksu lõikudega. Start ja finiš on kaldal.
6.1.2. 500 m pikkune sprindidistants. Sprindidistantsi stardis osaleb korraga max 8-10 võistlejat.
Vajadusel kasutatakse kvalifikatsioonisõite.
6.2. Võistlus loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 1 (ühe) pika distantsi sõiduga.
7. AJAKAVA
Laupäev 6.juuni
10:00-11:00 Võistlustele registreerimine
11:00 Huvilistele ala tutvustus ja koolitus kaldal.
Peale koolitust – varbad vette huvilistel – aerulaudade test Jõksi järvel
11:30 Võistlejate skippers.
12:30 Rip Curl EMV aerulauas esimene võimalik start.
Peale 2-te sprindi distantsi sõitu tasuta SUP Fitness soovijaile
Peale SUP Fitnessi aerulaua pikk distants.
Tund peale viimast sõitu - võistluste autasustamine

8. VARUSTUS JA VÕISTLUSNUMBRID
8.1. Regatil osalemiseks peab kasutama aerulauda.
8.2. Võistlejatel on soovitatav kasutada isiklikke sekundante.
8.3. Korraldaja võistlusvarustust ei taga. Varustuse rentimise võimalusi on kohapeal
(piiratud arv varustust) soovides SUP-i rentida teavitage oma soovist 3 päeva ette
penny@teamvosa.ee
9. PROTESTID
9.1. Protestikomitee määrab võistluste peakohtunik.
9.2. Protestid tuleb esitada kirjalikult 30 minuti jooksul peale võistluspäeva viimase võistleja
finišeerimist regatibüroosse.
9.3. Võistleja peab oma protestimise kavatsusest informeerima võistluskomiteed vahetult pärast
seda kui ta finišeerib või katkestab võistlussõidu.
9.4. Reeglite vastu eksivad ja päästjate/turvameeskonna abil olulist edu saavad võistlejad
diskvalifitseeritakse.
10. PUNKTIARVESTUS
10.1. Võistlusarvestustele kehtib klassi piires ühine võistlusrada, selle läbimise kord, ühtne
punktisüsteem ning ühine punktiarvestus.
10.2. Kehtib vähempunktisüsteem, esimene koht saab 1 punkti, teine koht saab 2 punkti, kolmas
koht saab 3 punkti, iga järgmise koha punktid võrduvad võistleja finišeerimiskohaga.
10.3. Punktivõrdsuse korral peab võistlejad järjestama pika distantsi tulemuste järgi.
10.4. Kui võistleja ei stardi, katkestab võistlussõidu, või saab karistuse tulemusena võistlussõidust
diskvalifitseerimise, võrdub tema antud võistlussõidu punktisumma sellele võistlusele registreerunud
osavõtjate arvuga + üks punkt.
11. AUHINNAD
11.1. Võistlustel antakse auhinnad iga võistlusarvestuse kolmele parimale võistlejale.

11.2. Korraldaja ja kõik asjast huvitatud võivad välja panna lisa- ja eriauhindu.
12. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
12.1. Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.
12.2. 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.
13. OHUTUS
13.1. Võistlejad peavad hindama oma võimekust, varustuse seisukorda ja olema kindel, et nad
suudavad startida ning võistelda ilma igasuguse riskita, mis võib tuleneda tuule tugevusest, vee ja
ilmastikuoludest.
13.2. Iga võistleja vastutus on osaleda kogu võistluste jooksul kõige ohutumal viisil.
13.2. Päästevesti kandmine võistluste ajal on soovituslik ja korraldaja nõudel ka kohustuslik.
13.3. Päästevest ei tohi olla täispuhutav ning peab suutma hoida mageda vee pea 4kg metallraskust
vähemalt 5 minutit.
14. TÄIENDAV INFORMATSIOON
14.1. Parkimine kohe laululava kõrval asuv parkla
14.2. Majutuse soovitusi:
Külalistemaja Kevvai.
Hino küla, Kanepi vald
Telefon: +372 512 1458
E-post: siina@kevvai.ee
www.kevvai.ee
Elmari talu külalismaja
Weizenbergi 38, Kanepi,Põlvamaa
Gunnar Kaljuvee 507 7533
e-mail: gunnar.kaljuvee@mail.ee
e-mail:info@elmaritalu.ee
http://www.elmaritalu.ee/
Savi Turismitalu .
Hurmi küla, Kanepi vald, Põlvamaa
Tel 517 4470
e-mail: savi.talu@facebook.com
https://www.facebook.com/SaviTurismitalu

