
 
 
 

 VÕISTLUSTEADE  NOTICE OF RACE 
    

 Fun 2016 I etapp  Fun 2016, first stage 
    
 11. – 12. juuni 2016, Reiu (Kullipesa) rannas 

võistluskeskusega Reiumaa Motellis 
 11th to 12th June 2016, Reiu (Kullipesa) beach 

race office Reiumaa Motell 
    
 Võistlused korraldab Kristel Kaubi,  

+372 5105514 
 Organized by Kristel Kaubi, 

 +372 5105514 
    
    
1 REEGLID 1 RULES 
    
1.1 Võistlused viiakse läbi vastavalt reeglitele, mis on 

määratletud Purjetamise Võistlusreeglites (PVR) 
sh lisa B - Purjelaua ja lisa F Lohelaua 
võistlusreeglites. 

1.1 The event will be governed by the rules as defined 
in the Racing Rules of Sailing (RRS) - Windsurfing 
Competition Rules (WCR) and Kiteboard Racing 
Rules (KRR). 

1.2 EPL Fun sarja Üldjuhend. 1.2 The General Instruction for Fun events of EWA. 
1.3 Käesolev Võistlusjuhend ja Purjetamisjuhised. 1.3 Notice of Race (NoR) & Sailing Instructions (SI). 
1.4 Võistluskomitee otsused. 1.4 Race Committee decisions. 
1.5 Kui tekkib keeleline konflikt reeglite vahel, 

loetakse määravaks inglise keelne tekst. 
1.5 
 

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

1.6 Võistluste korraldus lähtub headest 
purjelauatraditsioonidest. 

1.6 The competition is based on good windsurfing 
traditions. 

    
    
2 REKLAAM ja SPONSORID 2 ADVERSTING and SPONSORS 
    
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 Competitors may be required to display 

advertising chosen and supplied by the organizing 
authority. 

2.3 Võistluste sponsorid on Eesti Purjelaualiit, 
Reiumaa Motell, Roxy, Maxwave OÜ, Pajo 
Trükikoda. 

2.3 The Competition is sponsored by the Estonian 
Windsurfing Association, Reiumaa Motel, Roxy, 
Maxwave LLC, Pajoprint. 

    
    
3 VÕISTLUSARVESTUSED 3. DIVISIONS 
    
3.1 Purjelaud: 3.1 Windsurf: 
3.1.1 Üldarvestus - osalevad kõik võistlejad, v.a. EPL 

FUN sarja üldjuhendi punktis 9 loetletud 
sportlased; 

3.1.1 Overall – open to all contestants, except the 
sportsmen listed in the paragraph 9 of the General 
Instruction for Fun events of EWA 

3.1.2 Naised; 3.1.2 Women; 
3.1.3 Master – osalevad meesvõistlejad, sünd. 1971 - 

1980 ning naisvõistlejad, sünd. 1976 - 1985. 
3.1.3 Master - men born 1971 - 1980 or women born 

1976 - 1985; 
3.1.4 Grand master – osalevad meesvõistlejad, sünd. 

1970 või varem ning kõik naisvõistlejad, sünd. 
1975 või varem. 

3.1.4 WS Grand master – men born 1970 or earlier or 
women born 1975 or earlier; 

3.1.5 Youth (U20) - osalevad võistlejad, sündinud 1997 
ja hiljem; 

3.1.5 Youth (U20) – competitors born in or after 1997; 

    
3.2 Purjelaua eriarvestused: (eeldusel, et võistleja 

sõidab kogu võistluse raames sama klassi lauaga) 
3.2 Windsurf special divisions: (provided that the 

participant rides on the same board class 
throughout the contest) 

3.2.1 Väike Funboard - kõik kuni 135l (k.a.) sverdita 
purjelauad. 

3.2.1 Small Funboard – All boards up to 135L without a 
centreboard 

3.2.2 Suur Funboard - kõik üle 135l sverdita purjelauad. 3.2.2 Large Funboard – All boards over 135L without a 
centreboard. 
 

http://kaart.delfi.ee/?bookmark=ec08719b7954fae61f7aead20da16a74
http://www.reiumaa.ee/
http://www.puri.ee/media/ISAF-purjetamise-v%C3%B5istlusreeglid-2013-2016.pdf
http://www.puri.ee/media/ISAF-purjetamise-v%C3%B5istlusreeglid-2013-2016.pdf
http://purjelaualiit.ee/juhendid/2016/yldjuhendid/2016%20EPL%20yldjuhend%20Fun.pdfhttp:/purjelaualiit.ee/juhendid/2015/yldjuhendid/2015%20EPL%20yldjuhend%20Fun.pdf
http://purjelaualiit.ee/juhendid/2016/yldjuhendid/2016%20EPL%20yldjuhend%20Fun.pdfhttp:/purjelaualiit.ee/juhendid/2015/yldjuhendid/2015%20EPL%20yldjuhend%20Fun.pdf


 
 
3.2.3 Svertlaud – kõik sverdiga lauad 3.2.3 Svertlaud - all boards with a centreboard 
    
3.3 Lohelaud: (TwinTip) 3.3 Kite board: (TwinTip) 
3.3.1 Mehed – osalevad kõik meesvõistlejad 

(vanusepiiranguteta). 
3.3.1 Men - all the male contestants (no age limit). 

3.3.2 Naised – osalevad kõik naisvõistlejad 
(vanusepiiranguteta). 

3.3.2 Women - all the female contestants (no age limit). 

    
3.4 Aerulaud: 3.4 SUP: 
3.4.1 Üldarvestus – osalevad kõik võistlejad (soo- ja 

vanusepiiranguteta). 
3.4.1 Overall - all the competitors (no gender or age 

limit). 
3.4.2 Naised – osalevad kõik naisvõistlejad 

(vanusepiiranguteta). 
3.4.2 Women – all the women participating (no age 

limit). 
    
3.5 
 

Võistlusarvestust peetakse minimaalselt 2 
võistlejaga ühes võistlusarvestuses. 

3.5 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 võistlejad, kes 

täidavad registreerudes osavõtuvormi ning 
tasuvad osavõtumaksu. 

4.1 The competition is open to all competitors who 
complete the entry form by registering and pay the 
entry fee. 

4.2 Eelregistreerumine on avatud kuni 10.juuni kell 
20.00-ni internetis. 

4.2 Pre-registration is open until June 10, at 20.00 
online. 

4.3 Laupäeva (11.juuni) hommikul peab võistleja 
registreerima oma kohaloleku ja maksma 
osavõtutasu sularahas.  

4.3 Tuesday (June 11) morning, the competitor must 
register their presence and pay the participation 
fee in cash. 

    
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 Osavõtutasud:  
Eesti Purjelaualiidu liikmed - 20 €  
Rahvusliku alaliidu mitteliikmele - 25 € 
Youth (U20) - 15 € 

5.2 Entry fees:  
EWA member - 20 € 
Non EWA member - 25 € 
Youth (U20) - 15 €  

5.3 Võistluste järelregistreerumine ehk 
osavõtuavalduse täitmine võistluspaigas on 
lisatasu eest (+5 EUR) 

5.3 Filling out the entry form on site of event  requires 
a surcharge ( +5 euros ) 

5.4 Osavõtumaksu ei tagastata. 5.4 The entry fee in non-refundable. 
    
    
6. VÕISTLUSFORMAAT 6. RACE FORMAT 
    
6.1 Külgtuule rajasõidu, kõigile võistlejatele avatud, 

võistlus. Keerulisi vastutuule  
kursse ei kasutata. 

6.1 A crosswind racing, 'open entry' event. Intricate 
upwind courses will not be used. 
 

    
    
7 AJAKAVA 7 SCHEDULE 
    
7.1 Reede 10. juuni 7.1 Friday June 10  
 Soovitatav kogunemine võistluskeskusesse, 

majutumine, treeningsõidud ja õhtusöök 
(ettetellimisel) kuni 21.00-ni. 

 The recommended arrival to the competition 
center , accommodation, training rides , dinner (on 
reservation) until 21.00. 

    
 Laupäev 11. juuni  Saturday June 11  
 8:30 – 9:30 hommikusöök Reiumaa Motellis  8:30 to 9:30 breakfast at Reiumaa Motel 

https://docs.google.com/forms/d/1_jsrzmENxzwdNyNnv4JJWJgkYjMEE-wEFFttId6FplM/viewform


 
 
 10:00 – 11:00 registreerunute kohaloleku 

kinnitamine ja järelregistreerumine Reiu rannas 
 10:00 to 11:00 confirmation of the presence of 

regisrants and follow-up registration at Reiu beach 
 11:00          Kiprite koosolek  11:00          Skippers meeting 
 12:00          Esimene võimalik start  12:00          The first possible start 
 17:00          Viimane võimalik start  17:00          The last possible start 
 18:30          Aerulaua start Reiu Jõel Reiumaa 

Motelli juures 
 18:30          SUP start at the motel Reiumaa of the 

River Reiu 
 19:30          Õhtusöök  19:30          Dinner 
 20:00          Saun, seltskondlikud mängud  20:00          Sauna, Companionship Games 
    
    
 Pühapäev 12.juuni  Sunday June 12 
 9:00 – 10:00 hommikusöök Reiumaa Motellis  9:00 to 10:00 breakfast at Reiumaa Motel 
 11:00          Kiprite koosolek  11:00          Skippers meeting 
 12:00          Esimene võimalik start  12:00          The first possible start 
 16:00          Viimane võimalik start  16:00          The last possible start 
 ASAP         Autasustamine  ASAP         Prize giving 
    
7.2 Mis iganes muudatusi on lubatud teha 

võistlusjuhisega ja peakohtuniku otsusega.  
7.2 Changes are allowed in Sailing Instructions with 

the decision of the chief judge. 
    
    
8. VARUSTUS 8. EQUIPMENT 
    
8.1 Purjelaua varustusele piiranguid ei ole. 8.1 Windsurfing equipment is not restricted. 
8.2 Lohe Race laua kasutamine on keelatud. 8.2 Race kite board is prohibited. 
8.3 Korraldaja võistlusvarustust ei taga. 8.3 The organizer of the competition does not 

guarantee the equipment. 
8.4 Kõikidel Purjelaua grupi kasutatavatel purjedel 

peavad olema selgelt loetavad ja kontrastsed, 
mõlemalt poolt nähtavad purjenumbrid. 
Rahvustähis EST ei ole kohustuslik v.a. 
välisvõistlejatel oma riigi rahvustähis. 

8.4 Each group used Windsurfing sails shall be clearly 
legible and crisp, visible on both sides of the sail 
numbers . National identifier EST is not 
mandatory except for foreign competitors who are 
required to display their country's national symbol. 

8.5 Purjenumbri muutmisel tuleb sellest teavitada 
korraldajat enne starti. 

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

8.6 Kõik Lohe grupi võistlejad peavad kasutama 
võistlusnumbriga särki, millelt võistlusnumber on 
selgelt nähtav ja loetav nii eest kui tagant vaates. 

8.6 All kite competitors must use the dragon group 
race shirt number, race number, which is clearly 
visible and legible from the front as the back. 

8.7 Päästevesti kandmine võistluste ajal on 
kohustuslik. 

8.7 Wearing a life jacket is mandatory during races. 

    
    
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 Võistlused toimuvad Reiu (Kullipesa) rannas 

võistluskeskusega Reiumaa Motellis. 
10.1 The event will be based at Reiu (Kullipesa) beach 

race office Reiumaa Motell. 
    
11 RAJAD 11 THE COURSES 
    
11.1 Radade skeem avaldatakse võistluspaigas 

Võistluste Avalikul Teadetetahvlil. 
11.1 Course map will be published within the event’s 

official notice board. 
    
    
12 PUNKTIARVESTUS  12 SCORING  

http://kaart.delfi.ee/?bookmark=ec08719b7954fae61f7aead20da16a74
http://www.reiumaa.ee/


 
 
    
12.1 Punktiarvestus toimub vastavalt EPL FUN - sarja 

Üldjuhendile (p.6). 
12.1 Scoring takes place according to the General 

Instruction for Fun events of EWA (p.6). 
    
    
13 AUHINNAD  13 PRIZES  
    
13.1 Auhinnad jagatakse vastavalt EPL FUN - sarja 

Üldjuhendile (p.8) 
13.1 Prizes will be awarded according to the General 

Instruction for Fun events of EWA (p.8). 
    
    
14 VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE 14 DISCLAIMER OF LIABILITY 
    
14.1 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 
kolmanda osapoole kindlustus. 

14.1 Competitors participate in the competition entirely 
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 third party insurance is advisable. 

    
    
15 TELEVISIOON & MEEDIA  15 TELEVISION & MEDIA  
    
15.1 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.  

15.1 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.  

    
    
16 TÄIENDAV INFORMATSIOON 16 FURTHER INFORMATION  
    
16.1 Võistlustasu sisaldab võistluskorraldust,  

võistluspäevade lõunasööke ja sauna. 
16.1 Entry fee includes the organization of the race, the 

race for lunches and sauna. 
16.2 Kõikvõimalikud elamiskulud katab iga võistleja 

ise. 
16.2 All costs of living in event shall be paid by 

competitors. 
16.3 Majutusvõimalused ja toitlustamine (ettetellitud 

õhtu- ja hommikusöögid) Reiumaa Motellis (jälgi 
infot). Lõunasöök toimub võistluspaigas Reiu 
rannas. 

16.3 Accommodation and meals (breakfast and dinner 
pre-ordered) Reiumaa motel (trace information) . 
Lunch will take place at the place of Reiu beach. 

15.3. Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda: 
Kristel Kaubi - korraldaja  
kristel.kaubi@gmail.com 
tel +372 5105514 

15.3. For further information please contact: 
Kristel Kaubi - organizer 
kristel.kaubi@gmail.com 
GSM: +372 5105514 

    
 Margo Vesselov - võistlusjuht  Margo Vesselov – race officer 
    

 

http://purjelaualiit.ee/juhendid/2015/yldjuhendid/2015%20EPL%20yldjuhend%20Fun.pdf
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