1.
1.1.

SLAALOMI EESTI MEISTRIVÕISTLUSED /
LOHE LAHTISED AUHINNAVÕISTLUSED

SLALOM OPEN ESTONIAN CHAMPIONSHIP /
KITE SLALOM OPEN TROPHY

Mai – okt. 2016, Eesti.
Korraldab Tõnis Kask koostöös Eesti
Purjelaualiiduga

May to October 2016, Estonia.
Organized by Estonian Windsurfing Association,
contact person is Tõnis Kask

VÕISTLUSTEADE

NOTICE OF RACE

REEGLID
Võistlused viiakse läbi vastavalt reeglitele mis on
määratletud Purjetamise Võistlusreeglites (PVR)
sh lisa B – Purjelaua võistlusreeglites, mida on
muudetud IFCA Eksperimentaalsete Slaalomi
Reeglitega.
Kehtivad Rahvusvahelised Funboard Klassiliidu ja
Meistrivõistluste reeglid.
Kehtib EPL Slaalomi EMV üldjuhend, käesolev
võistlusteade ja purjetamisjuhised.

1.
1.1.

RULES
The event will be governed by the rules as defined
in the Racing Rules of Sailing (RRS) appendix B –
Windsurfing competition Rules, as amended by
the IFCA Experimental Slalom Rules.

1.2.

1.4.
1.5.

Rahvusorganil ettekirjutisi ei ole.
Kui tekkib keeleline konflikt reeglite vahel,
loetakse määravaks ingliskeelne tekst.

1.4.
1.5.

The International Funboard Class Association and
Championships Rules will apply.
The General Instruction for Slalom events of
EWA, Notice of Race and Sailing Instructions will
apply.
No national authority prescription will apply.
If there is a conflict between languages, the
English text will prevail.

2.
2.1

REKLAAM
Paatidelt võib nõuda korraldava kogu poolt valitud
ja antud reklaami kandmist vastavalt World Sailing
määrusele 20 'Reklaamikoodeks'.

2.
2.1

2.2.

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.

2.2.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.

FLIIDID JA VÕISTLUSARVESTUSED
PL FLIIDID:
Eesti meistrivõistluste fliit;
Harrastajate fliit
PL VÕISTLUSARVESTUSED
Üldarvestus;
Naised;
Master - osalevad meesvõistlejad, sünd. 1980 ja
varem ning naisvõistlejad sünd. 1985 ja varem;
Grand Master - osalevad meesvõistlejad, sünd.
1970 ja varem ning naisvõistlejad sünd. 1975 ja
varem;
Youth (U20) - osalevad võistlejad, sünd. 1997 ja
hiljem
LOHE twintip
Üldarvestus
Naised

4.

VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA

1.2.
1.3.

3.2.4.

3.2.5.

1.3.

3.2.4.

ADVERSTING
In accordance with WS Regulation 20, Advertising
Code, boats may be required to display
advertising chosen and supplied by the
Organising Authority.
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.
FLEETS AND DIVISIONS
WS FLEETS:
Est. Champ. fleet;
Fun fleet
WS DIVISIONS
Overall;
Women;
A Master shall be a man born 1980 or earlier, and
a woman born 1985 or earlier;
A Grand master shall be a man born 1970 or
earlier, and a woman born 1975 or earlier;

3.2.5.

A Youth shall be born in or after 1997;

3.3.
3.3.1.
3.3.2.

KITE twintip
Overall
Women

4.

ELIGIBILITY AND ENTRY

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.
7.1

7.2.

REGISTREERIMINE
Võistlustest võivad osa võtta kõik Slaalomi klassi
paadid, kes on täitnud osavõtuavalduse ja
täielikult tasunud osavõtumaksu.
Võistuste EMV fliidi osalejad peavad olema
rahvusliku alaliidu liikmed või Eesti Purjelaualiidu
liikmed.
Alla 18 aastastele võistlejatele on vajalik
lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek
Võistluskõlblikud võistlejad võivad registreeruda,
täites osavõtuvormi võistlusele eelneval päeval
kella 20:00-ks või võistluste esimesel päeval
regatibüroos.
Eelregistreerimine: http://goo.gl/dQ9XLu

4.2.

4.3.
4.4.

The competition is open to all boats of the Slalom
class that complete the entry form and pay the full
entry fee.
Competitors Est. Champ. fleet must be a member
of the Windsurfing National Association or the
EWA.
Parental/legal Guardian Assent – for those under
age of 18
Eligible competitors may enter by completing the
entry form before the race day from 20:00 or on
the first day of the competiton at the Race Office.

4.5.

Entry Form: http://goo.gl/dQ9XLu

OSAVÕTUTASU
Osavõtutasu on 35 eurot. Ette teatatud
ühepäevase võistluse korral on osavõtutasu 30
eurot. Juuniorite osavõtutasu on 20 eurot.
Järelregistreerumine ehk osavõtuavalduse
täitmine regatibüroos on lisatasu eest (+5 EUR).
Osavõtutasu saab tasuda regatibüroos ainult
sularahas. Kaardimakseid teostada ei ole
võimalik.
Osavõtumaksu ei tagastata.

5.
5.1.

FEES
The required entry fee is 35 euros. In case of pre
planned 1-day competition the entry fee is 30
euros. Except Junior entry fee is 20 euros.
Late registration - filling entry form in the race
office is an extra charge (+5 euros).
Entry fee paid on site of event shall be in cash
only. No cards accepted.

5.4.

The fee in non-refundable.

VÕISTLUSFORMAAT
Slaalomi allatuule rajasõidu, kõigile võistlejatele
avatud, võistlus.
Päeva võistlussõidud sõidetakse üksteise järgi nii
pea kui võimalik, peale eelmise sõidu lõpetamist.
Heisatud signaallipp L finišilaeval tähendab: “Ole
valmis purjetama uut võistlussõitu.”
Maksimaalselt 8 sõitu (seeriat) päevas.

6.
6.1.

RACE FORMAT
The Championship shall be a down wind Slalom
racing, 'open entry' event
Subsequent races will be held as soon as
practicable after the end of the previous race.
ICF L displayed on a Race Committee finish boat
means: “Be ready to sail a new race.”
Competitors shall race a maximum 8 rounds per
day.

VÕISTLUSTE AJAKAVA
Esimene
10:00Registreerimine
võistluspä 11:00
ev
11:15
Kiprite koosolek
12:00
1. sõidu hoiatussignaal

7.
7.1

Viimane
võistluspä
ev

18:00

Päeva viimase sõidu
hoiatussignaal

10:00
11:00

Kiprite koosolek
1. sõidu hoiatussignaal

17:00

Viimase sõidu
hoiatussignaal
Auhinnatseremoonia

ASAP
7.3

4.1.

Info võistluse toimumise täpse päeva kohta
pannakse üles EPL kodulehele
www.purjelaualiit.ee mitte hiljem kui 36 tundi enne
starti.

5.2.
5.3.

6.2.
6.3.
6.4.

7.2.

SCHEDULE OF RACES
The first
10:00Registration
day of
11:00
competitio 11:15
Skippers meeting
n
12:00
Warning signal for 1st
race
18:00
Warning signal for last
race the day
The last
day of the
competitio
n

10:00
11:00
17:00
ASAP

7.3

Skippers meeting
Warning signal for 1st
race
Warning signal for last
race
Rrize giving

Final decision about is competition will take place
or not will be announced on EPL web page
www.purjelaualiit.ee 36 hours before start.

8.
8.1.

VARUSTUS
Varustusele kehtivad piirangud vastavalt
Rahvusvahelistele Funboard klassireeglitele.
Lisaks on lubatud seeriatootmises olevad
purjelauad, mis vastavad IFCA klassireeglites
toodud mõõtudele.
Kõik purjed peavad vastama rahvustähiste
süsteemile vastavalt Purjetamise Võistlusreeglite
2013-2016 reeglile 77 ja Lisale G, mida on
muudetud Lisaga B. Nõuetele mittevastava
purjenumbri korral on korraldaval kogul õigus
võistleja diskvalifitseerida (jätta arvestamata).
Purjenumbri muutmisel tuleb sellest teavitada
korraldajat enne starti.

8.
8.1.

EQUIPMENT
There are no restrictions on equipment other than
those defined in the IFCA Class Rules.
Additionally are allowed all production boards
measure up to IFCA Class Rules

8.2.

All Sails shall otherwise comply with the national
letter system according to the RRS 77 & Appendix
G, as amended by Appendix B. In case the
number doesn't comply, the Organizing Authority
has right to disqualify the competitor

8.3.

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

9.
9.1.

PURJETAMISJUHISED
Purjetamisjuhised on saadaval võistluspaigas
alates registreerimisest.

9.
9.1.

SAILING INSTRUCTIONS
The Sailing Instructions will be available at
registration.

10.
10.1.

VÕISTLUSALA
Võistlusala on ala kus paat võistleb pluss 50
meetrit.
Lõplik asukoht teatatatakse vähemalt 36 tundi
enne starti www.purjelaualiit.ee lehel.

10.
10.1.

VENUE
The Racing Area is defined as the area where a
boat may race plus 50 meters.
Final
location
will
be
published
at
www.purjelaualiit.ee web page at least 36 hours
before the event start.

VÕISTLUSRAJAD
Võistlusrajad on välja toodud IFCA
meistrivõistluste reeglites, kirjeldatakse
purjetamisjuhistes ja avaldatakse ametlikul
teadetetahvlil.
Stardiala on ala mis jääb 50 meetri sisse stardiliini
ükskõik millisest punktist.

11.
11.1

PUNKTIARVESTUS
Kehtivad PVR Lisa A ja PVR Lisa B8.
Mahaviskamised:
1-2 sõitu
0 mahaviskamist;
3-4 sõitu
1 mahaviskamist;
5-7 sõitu
2 mahaviskamist;
8 ja enam sõitu 3 mahaviskamist.
Võistlused on ametlikult toimunud, kui antud
klassis on toimunud 1 võistlussõit.

12.
12.1.
12.2.

13.
13.1.

AUHINNAD
Võistluse auhinnad ja ametlikud tiitlid antakse
vastavalt Slaalomi Eesti Meistrivõistluste
üldjuhendile.

13.
13.1.

PRIZES
Competition prizes and official titles are granted
according to the General Instruction for Slalom
events of EWA.

14.
14.1.

VASTUTUS
Kõik võistlejad osalevad regatil täielikult omal
vastutusel, vastavalt PVR-le 4 – Otsus võistelda.
Korraldav Kogu ei vastuta materiaalsete ja
kehaliste kahjude eest mis leiavad aset enne,
regati ajal või peale regatti. Soovitatav on
kolmanda osapoole kindlustus.

14.
14.1.

DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta entirely at
their own risk. See RRS 4, Decision to Race. The
Organizing Authority will not accept any liability for
material damage or personal injury or death
sustained in conjunction with or prior to, during, or
after the regatta. Valid third party insurance is

8.2.

8.3.

10.2.

11.
11.1

11.2.

12.
12.1.
12.2.

12.3.

10.2.

11.2.

12.3.

THE COURSES
Courses will be as described in the IFCA
Championships Rules or as prescribed in the
sailing instructions, or published on the official
notice board.
The Starting Area is defined as an area covering
50 meters from any point on the starting line.
SCORING
RRS Appendix A and Appendix B8 shall apply.
Race discards as:
1-2 races
no discards;
3-4 races
1 discard;
5-7 races
2 discards;
8 and more races: 3 discards.
1 race is required to be completed to constitute a
series in a class.

advisable.
15.
15.1.
15.2.

TÄIENDAV INFORMATSIOON
Majutusvõimalused aadressil: www.booking.com
Kõikvõimalikud elamiskulud katab iga võistleja ise.

15.
15.1.
15.2.

15.3.

Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda:
Tõnis Kask tonis.surf@gmail.com

15.3.

FURTHER INFORMATION
Accommodation options: www.booking.com
All costs of living in event shall be payed by
competitors
For further information please contact: Tõnis
Kask, tonis.surf@gmail.com

