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SLAALOMI EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND 
 

 

1. ÜLDSÄTTED 

 

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

üldjuhend määrab ära Slaalomi 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 2 

(kaks) võistlejat, ühes võistlusarvestuses. 

 

3.2. Võistlus loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 1 (ühe) võistlussõiduga. 

 

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

päeva enne Võistluse algust.  

 

3.4. Võistluste toimumise ajad on avaldatud EPL võistluskalendris Purjelaualiidu 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. Harrastajate fliidis saab oslaleda lihtsustatud korras, näiteks saab osaleda klassireeglitele mittevastava 

varustusega, a´la Techno293 komplektiga, kuid täpsemad osalemise kriteeriumid, sh liikmelisuse 

nõuded, määrab võistluse korraldaja suuliselt. 

 

4.3. Harrastajate arvestuses osalemise piirangud kehtivad 2015 aasta Slaalomi EMV 10-le ja Papaslall 5-le 

parimale sportlastele:  

 EST 2 Erno KAASIK  

 EST 24 John KAJU 

 EST 233 Timo RUNGE 

 EST 44 Toomas MÖLDER 

 EST 347 Trsten Erik KIVI 

 EST 441 Roland MÖLDER 

 EST 241 Ivo LILLEPEA 

 EST 225 Ivar OTS 

 EST 302  Peep TOMINGAS 

 EST 14 Annika VALKNA 

 EST 228 Karl Erik SAARM 

 EST 5 Raoul BURMANN 

 EST 36 Roland MIK 

 

4.4. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja. 

 

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

 

4.6. Ilmastikuoludest tingitud Võistluse ärajäämise korral stardimaksu ei tagastata. 
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5. FLIIDID JA ARVESTUSED 

 

5.1. Fliidid: 

5.1.1. Eesti meistrivõistluste fliit 

5.1.2. Harrastajate fliit 

5.2. Vanuse- ja eriarvestused: 

5.2.1. Üldarvestus –  osalevad kõik võistlejad (vanuse- ja soopiiranguteta); 

5.2.2. Naised –  osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta); 

5.2.3. Master –  osalevad meesvõistlejad, sünd. 1980 ja varem ning naisvõistlejad sünd. 1985 ja 

varem; 

5.2.4. Grand Master - osalevad meesvõistlejad, sünd. 1970 ja varem ning naisvõistlejad sünd. 1975 ja 

varem; 

5.2.5. Youth (U20)  – osalevad võistlejad, sünd. 1997 ja hiljem. 

 

6. VARUSTUSE PIIRANGUD  

 

6.1. Varustusele piirangud vastavalt Rahvusvahelistele IFCA klassireeglitele. 

 

6.2. Lisaks on lubatud seeriatootmises olevad purjelauad, mis vastavad IFCA klassireeglites toodud 

mõõtudele. 

 

6.3. Harrastajate fliidis võib kasutada suvalist purjelaua varustust, v.a. Formula laud. 

 

7. PUNKTIARVESTUS VÕISTLUSTEL 

 

7.1. Kõikidele võistlusarvestustele kehtib ühine võistlusrada ja selle läbimise kord, ühtne punktisüsteem ning 

ühine punktiarvestus. 

 

7.2. Võistlused peetakse jaotustabeli alusel (IFCA Championship Rules – Appendix 2), kusjuures esimese 

ringi stardikohad määratakse eelmise etapi või kvalifikatsiooniringi tulemuste põhjal. Väikese 

osavõtjate arvu korral võib peakohtuniku otsusega kasutada ühisstarte. 

 

7.3. Lisaks ühistele võistlustulemustele (Üldarvestus), tuuakse eraldi välja ka kohad võistlusarvestuste (vt. P.5.) 

lõikes, kusjuures punktisumma arvestatakse vastavalt Üldarvestuse kohale. 

 

7.4. Kehtib vähempunktisüsteem - esimene koht saab 0,7 punkti, teine koht saab 2 punkti, kolmas koht 

saab 3 punkti, iga järgmise koha punktid võrduvad võistleja finišeerimiskohaga . 

 

7.5. Kui võistleja ei stardi (DNS), eirab “Ühe Minuti Reeglit” (OCS), katkestab võistlussõidu (RET), ei finišeeri 

(DNF) või saab karistuse tulemusena võistlussõidust diskvalifitseerimise (DSQ), võrdub tema antud 

võistlussõidu punktisumma võistluse osavõtjate arvuga + 1 punkt. 

 

7.6. Võistluse halvimad tulemused visatakse maha alljärgnevalt: 

7.6.1.    1 – 2 sõitu mahaviskamisi ei ole 

7.6.2.    3 – 4 sõitu 1 halvima sõidu mahaviskamine 

7.6.3.    5 – 7 sõitu 2 halvima sõidu mahaviskamine 

7.6.4.    8 ja enam sõitu 3 halvima sõidu mahaviskamine 

 

8. VÕISTLUSTE SARJA EDETABELI KOOSTAMINE 

 

8.1. Sarja edetabelit peetakse nii üldarvestuses kui ka teistes (vt. P.5.) võistlusarvestuses. 

 

8.2. Võistlussari loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 3 (kolme) võistlussõiduga. 

 

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 Võistluste kõikide võistlussõitude tulemused.  

 

8.6. Võistluste sari on maksimaalselt 4 (nelja) etapiline, kusjuures sarja kokkuvõttes visatakse kõikidest 

võistlussõitudest halvimad sõidud maha alljärgnevalt: 

8.6.1.    1 – 2 sõitu mahaviskamisi ei ole 

8.6.2.    3 – 4 sõitu 1 halvima sõidu mahaviskamine 

8.6.3.    5 – 7 sõitu 2 halvima sõidu mahaviskamine 
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8.6.4.    8 - 11 sõitu 3 halvima sõidu mahaviskamine 

8.6.5.    12 – 15 sõitu 4 halvima sõidu mahaviskamine 

8.6.6.    16 - 19 sõitu 5 halvima sõidu mahaviskamine 

8.6.7.    20 - 24 sõitu 6 halvima sõidu mahaviskamine 

8.6.8.    25 - 29 sõitu 7 halvima sõidu mahaviskamine 

8.6.9.    30 ja enam sõitu 8 halvima sõidu mahaviskamine 

 

8.7. Edetabeli lõplik punktisumma, igas võistlusarvestuses, saadakse vastavalt kõikidel Võistlustel (sooritatud 

on mahaviskamised vastavalt punktile 8.6.) saavutatud tulemustele (kohtadele) vastavate 

karistuspunktide liitmise teel. 

 

9. VÕISTLUSTE AUHINNAD JA AMETLIKUD TIITLID  

 

9.1. Võistluste sarja etappidel antakse auhinnad iga võistlusarvestuse kolmele parimale,juhul kui osavõtjate 

arv vastavas võistlusarvestuses on või ületab 5 (viit) võistlejat. Vähem kui viie võistleja puhul 

nimetatakse parim. 

 

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

residendist võistlejale.  

 

9.3. Eesti Meistri tiitel antakse Slaalom distsipliinis välja Eesti Vabariigi residendist võistlejale, alljärgnevates 

võistlusarvestustes: 

9.3.1. Üldarvestus 

9.3.2. Naised 

9.3.3. Master 

9.3.4. Grand master 

9.3.5. Youth (noored) U20 

 

9.4. Ametlik Slaalomi Eesti Meistri tiitel 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. 

 

10. ERINÕUDED KORRALDAJALE  

 

10.1. Võistlust võib pidada nii nädala sees kui nädalavahetusel, kuid võistlus ei tohi kattuda teise EPL 

kalendrivõistlusega. 

 

10.2. Võistluse toimumine, asukoht ja võistluspäevade arv otsustatakse vastavalt ilmaprognoosile, kuid 

mitte hiljem kui 36 h enne võistluse algust. 

 

10.3. Võistlussõit peab sisaldama vähemalt nelja halssi. 


