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LAINESÕIDU EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND 
 

 

1. ÜLDSÄTTED 

 

1.1. Käesolev Eesti Purjelaualiidu (edaspidi EPL) Lainesõidu Eesti Meistrivõistluste (edaspidi Võistlus) 

üldjuhend määrab ära Lainesõidu võistlusdistsipliini Eesti tiitlivõistluste läbiviimise ning nendel 

osalemise korra. 

 

1.2. Võistlused korraldatakse vastavalt ISAF 2013-2016 Purjetamise Võistlusreeglitele, Rahvusvahelistele 

Funboard Klassireeglitele, Rahvusvahelistele Funboard Meistrivõistluste Reeglitele, Võistlusteatele 

(NOR – Notice of Race), Võistluste purjetamisjuhistele (SI – Sailing Instructions) ja peakohtuniku 

otsustele. 

 

2. VÕISTLUSTE KORRALDAJA 

 

2.1. Eesti Purjelaualiidu Võistlused korraldab EPL või EPL-i poolt aktsepteeritud juriidiline või füüsiline isik 

(edaspidi Korraldaja), kellega sõlmitakse Võistluste korraldamiseks õiguste ja kohustuste leping. 

 

2.2. Käesolev üldjuhend peab olema aluseks Korraldajale võistlusteate koostamisel. 

 

3. VÕISTLUSTE KORRALDUS 

 

3.1. Võistlussõidud toimuvad ja võistlusarvestust peetakse kui Võistlusele on registreerunud vähemalt 5 (viis) 

võistlejat, ühes võistlusgrupis. 

 

3.2. Võistlus loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 1 (ühe) Väljalangemisseeriaga(VLS). 

 

3.3. Võistlussari loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 1 (ühe) Väljalangemisseeriaga. 

 

3.4. Võistlusteade (NOR) väljastatakse EPL interneti kodulehel (http://www.purjelaualiit.ee) hiljemalt 6 

päeva enne Võistluste algust.  

 

3.5. Võistluste toimumise ajad on avaldatud EPL võistluskalendris. EPL võistluskalender on avaldatud EPL 

interneti kodulehel (http://www.purjelaualiit.ee). 

 

4. VÕISTLUSTEST OSAVÕTT  

 

4.1. Võistlused on lahtised ja osavõtuõigus on kõigil rahvusliku alaliidu liikmetel, kes omavad 

võistlussportlase litsentsi (purjenumbrit), klassi reeglitega ette nähtud võistlusvarustust, täidavad 

korraldaja nõudmised (reklaam purjedel, võistlussärk, jne.) ning kes läbivad võistlusteates ettenähtud 

ajaks võistlustele registreerimise protseduuri. 

 

4.2. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja. 

 

4.3. Stardimaksu Võistlusel kehtestab korraldaja, kooskõlastades selle eelnevalt EPL-iga. 

 

4.4. Ilmastikuoludest tingitud Võistluse ärajäämise korral stardimaksu ei tagastata. 

 

5. VÕISTLUSARVESTUSED 

 

5.1. Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates võistlusgruppides: 

5.1.1. Mehed –  osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta); 

5.1.2. Naised –  osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta); 

 

6. VARUSTUSE PIIRANGUD 

 

6.1. Varustusele piirangud vastavalt Rahvusvahelistele IFCA klassireeglitele. 

 

7. PUNKTIARVESTUS VÕISTLUSTEL 

 

7.1. Võistlusgruppidele peetakse eraldi võistlusarvestust. 
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7.2. Kehtib vähempunktisüsteem - esimene koht saab 0,7 punkti, teine koht saab 2 punkti, kolmas koht 

saab 3 punkti, iga järgmise koha punktid võrduvad võistleja võistlustulemusega vastavalt tema 

asetusele võistlustabelis. 

 

7.3. Kui võistleja ei stardi (DNS), katkestab võistlussõidu (RET) või saab karistuse tulemusena võistlussõidust 

diskvalifitseerimise (DSQ), saab ta selle eelsõidu viimase võimaliku finišikoha punktid. 

 

8. VÕISTLUSTE SARJA EDETABELI KOOSTAMINE 

 

8.1. Võistluste sarja edetabel (edaspidi Edetabel) on avatud ainult Eesti Vabariigi residentidele. 

 

8.2. Edetabelit peetakse igale võistlusgrupile eraldi. 

 

8.3. Kui võistleja on osalenud hooaja jooksul sarjas kuid jätab etapi(d) vahele (DNC), võrdub tema 

vahelejäetud etapi või etappide iga võistlussõidu punktisumma sellele võistlusele registreerunud 

osavõtjate arvuga + üks punkt. 

 

8.4. Edetabeli punktiarvestus toimub vastavalt iga võistleja Võistlustelt saadud karistuspunktide summale, 

kus edukamaks loetakse vähem punkte kogunud võistleja. 

 

8.5. Edetabeli koostamise aluseks on Võistlusetappide tulemused. 

 

8.6. Võistluste sari on maksimaalselt 2 (kahe) etapiline, 

 

9. VÕISTLUSTE AUHINNAD JA AMETLIKUD TIITLID  

 

9.1. Eesti Meistri tiitel antakse välja Lainelsõidu distsipliinis, alljärgnevates võistlusarvestustes: 

9.1.1. Mehed 

9.1.2. Naised 

 

9.2. Võistluste sarja etappidel, antakse auhinnad iga võistlusarvestuse kolmele parimale võistlejale kui 

osavõtjate arv arvestuses on või ületab viit võistlejat. 

 

9.3. Võistluste sarja kokkuvõttes, antakse auhinnad iga võistlusarvestuse kolmele parimale, Eesti Vabariigi 

residendist, võistlejale. 

 

9.4. Ametlik Lainelsõidu Eesti Meistri tiitel võistlusarvestuses antakse välja, kui osavõtjate arv vastavas 

võistlusarvestuses on või ületab 5 (viit) võistlejat. Vähem kui viie võistleja puhul nimetatakse parim. 

 

9.5. EPL, Korraldaja ja kõik asjast huvitatud võivad välja panna lisa- ja eriauhindu. 


