Võistlusteade
Talisurfi Eesti meistrivõistlused, 1 etapp.
31. Jaanuar 2015, Harku järv.
Võistlused korraldab
Tõnis Kask (+372 5067060)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

REEGLID
Võistlused viiakse läbi vastavalt reeglitele, mis on määratletud Purjetamise Võistlusreeglites
2012 – 2016, sh lisa B – Purjelaua võistlusreeglites.
Kehtivad Rahvusvahelised talisurfi WISSA ja WWR4 reeglid:
Kehtib Eesti Purjelaualiidu Meistrite sarja Talisurfi Üldjuhend.
Kehtib käesolev võistlusjuhend.
Võistluste korraldus lähtub headest talisurfi traditsioonidest.

2.
2.1.
2.2.

REKLAAM
ISAF – määrus 20 `Reklaamikoodeks`kehtib
Võistlejatelt võib nõuda korraldaja poolt valitud ja antud reklaami kandmist.

3.
3.1.

VÕISTLUSARVESTUSED
Purjesuusk või uisukelk:
3.1.1 Üldarvestus – osalevad kõik võistlejad (vanuse- ja soopiiranguteta);
3.1.2 Naised – osalevad kõik naisvõistlejad;
3.1.3. Youth (U20) – osalevad kõik võistlejad, kelle vanus on alla 20 (sünd.1996 ja hiljem)
Lohe:
3.2.1 Üldarvestus – osalevad kõik võistlejad (vanuse- ja soopiiranguteta);

3.2.

4.2.
4.3.

VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA REGISTREERIMINE
Võistlustest võivad osa võtta kõik rahvusliku alaliidu liikmed või Eesti Purjelaualiidu liikmed kes
täidavad osavõtuvormi ning tasuvad osavõtumaksu.
Eelregistreeruda saab siin kuni võistluseelse päeva lõunani.
Võistlustele järelregistreerumine toimub Regati büroos.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

OSAVÕTUTASUD
Täiskasvanud 20 EUR (eelregistreerumisel 15 EUR)
Noored, Youth (U20) 10 EUR
Kaardimakseid teostada ei ole võimalik.
Osavõtutasu ei tagastata.

6.
6.1.

VÕISTLUSFORMAAT
Allatuule slaalomi distsipliini, kõigile võistlejatele avatud, võistlus. Vastavalt jääoludele (paks
lumi/hanged) on korraldajal õigus slaalomi distsipliin asendada kursisõidu distsipliiniga.
Võistlus loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 1 (ühe) sõiduga.
Kursisõidu distsipliinis võib toimuda max 12 sõitu päevas.

4.
4.1.

6.2.
6.3.
7.
7.1.

AJAKAVA
Laupäev, 31.jaan.2015.a.
10:00 – 11:30 Võistlustele registreerimine
11:45 Kiprite koosolek
12:00 Esimene võimalik start
16:30 Viimane võimalik start
ASAP Autasustamine

7.2.

7.3.

8.
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
9.
9.1.

Pühapäev, 1.veeb.2015.a. (reserv)
10:00 – 11:30 Võistlustele registreerimine
11:45 Kiprite koosolek
12:00 Esimene võimalik start
16:30 Viimane võimalik start
ASAP Autasustamine
Võistluse edasilükkamise või muutunud toimumispaiga info avaldatakse hiljemalt 36
tundi enne võistlust Eesti Purjelaualiidu lehel.
VARUSTUS
Purjesuusa või kelgu aluse mõõdud, kuju ja suuskade või uiskude arv ei ole piiratud. Taglas
peab kinnituma purjelaua kardaani abil alusele, maksimaalne purjesuurus on 10.0 m².
“Hiboard” uisukelgu maksimaalne pikkus on 220cm ja laius 90cm. Kelku pööratakse kallutades,
kusjuures allatuule pööret (halss) peab olema võimalik sooritada maksimaalselt 20m raadiuses.
Maksimaalne lubatud purjesuurus on 8.0 m².
Kõikidel Võistluse jooksul kasutatavatel purjedel on soovitatav paigaldada selgelt loetavad
purjenumbrid. Vastasel juhul võib kohtunik võistleja tulemuse jätta registreerimata.
Kaitsekiivri kandmine võistluste ajal on kohustuslik.
PURJETAMISJUHISED
Purjetamisjuhised avaldatakse Võistluste Ametlikul Teadetetahvlil, hiljemalt Võistlustele
registreerimise ajaks.

10. VÕISTLUSPAIK
10.1. Võistlus toimub Harku järvel. Regati büroo on sõudebaasis.
11. RAJAD
11.1. Raja skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Avalikul Teadetetahvlil.
12. PUNKTIARVESTUS
12.1. Kehtib Vähempunktisüsteem – esimene koht saab 0,7 punkti, teine koht saab 2 punkti, kolmas
koht saab 3 punkti, iga järgneva koha punktid võrduvad võistleja finišeerimiskohaga.
12.2. Kõikidele võistlusgruppidele kehtib ühine võistlusrada, selle läbimise kord, ühtne punktisüsteem
ning ühine punktiarvestus.
12.3. Lisaks ühistele võistlustulemustele (Üldarvestus), tuuakse eraldi välja ka kohad noorte
võistlusgrupis, kusjuures punktisumma arvestatakse vastavalt Üldarvestuse kohale.
12.4. Kui võistleja ei stardi (DNS), katkestab võistlussõidu (RET), ei finišeeri (DNF) või saab karistuse
tulemusena võistlussõidust diskvalifitseerimise (DSQ), võrdub tema antud võistlussõidu
punktisumma sellele võistlusele registreerunud osavõtjate arvuga + üks punkt.
12.5. Võistluse halvimad tulemused visatakse maha alljärgnevalt:
1 – 3 sõitu
mahaviskamisi ei ole
4 – 6 sõitu
1 halvima sõidu mahaviskamine
7 – 10 sõitu
2 halvima sõidu mahaviskamine
11 – 15 sõitu
3 halvima sõidu mahaviskamine
16 – 20 sõitu
4 halvima sõidu mahaviskamine
21 – 25 sõitu
5 halvima sõidu mahaviskamine
Iga järgmise 5 sõiduga lisandub 1 mahaviskamine.
13. AUHINNAD
13.1. Võistlusel antakse auhinnad vastavalt eelregistreerunud võistlejate arvule, max. iga
võistlusarvestuse kolmele parimale võistlejale.
13.2. Korraldaja ja kõik asjast huvitatud võivad välja panna lisa- ja eriauhindu.
14.

VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE

14.1. Võistlejad osalevad võistlustel täielikult omal vastutusel. Korraldaja ega keegi tema esindajatest
ei võta vastutust võistluste eel, ajal ega pärast seda nii järvel kui maal tekkinud materiaalse
kahju ja vigastuste eest nii isikutele kui varustusele.
15. FILMIMISE JA PILDISTAMISE ÕIGUSED
15.1. Võistlustele registreerimisega annab iga võistleja automaatselt Korraldajale heakskiidu kogu
võistluse vältel tema pildistamiseks ja filmimiseks ning sellise pildimaterjali tegemiseks,
kasutamiseks ja avalikuks näitamiseks ilma igasugu kompensatsioonita.
16. TÄIENDAV INFORMATSIOON
16.1. Kõikvõimalikud transpordi ja elamiskulud katab iga võistleja ise.
16.2. Kontaktisik Tõnis Kask, +372 5067060.

