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2017 Mohni retke juhend  
 

Mohni retk on distantsi pikkuselt maratoni sari 

 
1. KORRALDAJA 
1.1. Eru Surf Team, e-post eru.surf@gmail.com  
1.2. Kontaktisik Argo Servet +372 5105246 
1.3. Peakohtunik Aivar Kesküla +372 515 4639 
 
2. TOIMUMISE AEG 
2.1. Laupäev 16. september 2017. 
2.2. Kell 10:00-11:00 retke osalejate kohaloleku kinnitamine ja järelregistreerimine Eru lahe parklas.  
2.3. Kell 11:15 Kiprite koosolek. 
2.4. Eeldatava start 12:00.   
 
3. OSAVÕTT 
3.1. Eelregistreerimine on avatud reedel 15.09.2017 kella 20:00-ni, vt SIIN 

3.2. OSAVÕTUTASU 15 € kanda reedeks 15.09.2017 Eru Surf Team pangakontole Swedbank  
EE682200221048803310 või tasuda kohapeal sularahas.  
Kohapeal kaardimakseid teostada ei ole võimalik.    
3.3. Üritusele järel registreerumine kohapeal osavõtutasu +5 €, st kokku 20 €. 
3.4. Mohni retke osavõtjate lõplik nimekiri suletakse laupäeval 16.09.2017 kell 11:00 kohapeal.    
 
4. VARUSTUS 
4.1. Korraldaja varustust ei taga. 
4.2. Varustusel piiranguid ei ole. 
4.3. Varustus valida tuuleoludele vastavalt mõistlikult keskmine (sõit lahes ja avamerel). 
4.4. Varustuse korrasolek eelnevalt korralikult üle kontrollida. 
 
5. PURJETAMISEJUHISED 
5.1. Retke teekonna juhised selgitatakse kohapeal suusõnaliselt ja märkmed kaardil.  
Täpsustavad küsimused arutame kohe läbi. Küsi julgelt.     
 
6. OHUTUS JA VASTUTUS 
6.1. Igal osalejal on vastutus osaleda kogu retke jooksul kõige ohutumal viisil. 
6.2. Päästevesti kandmine meresõidul on kohustuslik.  
6.3. Retkel on mobiiltelefoni kaasas võtmine kohustuslik. 
6.4. Kõik osalejad osalevad retkel täielikult omal vastutusel, s.o. iga osaleja ainuotsus ja risk. 
6.5. Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise vigastuse või 
varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse 
poolt. 
6.6. Võistlussõidul osalemine on täielikult iga osaleja ainuotsus ja risk.  
6.7. ABISTAMINE: Kaassõitjaid tuleb ohtliku olukorda sattudes aidata või koheselt teavitada 
merepäästet. Merepääste number teavitatakse kohapeal. 
6.8. Kui kogenud sõitjad soovitavad osalejal poole distantsi pealt tagasi kaldale pöörduda, siis palun 
seda arvestada ja ka nii toimida. Ei ole mõtet liigselt eluga riskida.  
6.9. Mandrilt saarele sõidetakse sõbralikult gruppides, kas kokkulepitult või taseme järgi.  
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6.10. Võistlusest mitte osalejad sõidavad saarelt mandrile tagasi sõbralikult grupis või üksteist 
jälgides.  
 
7. VÕISTLUS on tagasisõit 
7.1. Võistlus algab Mohni saarelt kokkulepitud kohast ja saarel kokkulepitud ajal.  
7.2. Saarelt starditakse ühise stardiga kõige ohutumal viisil seadmata ohtu kaasvõistlejaid.  
7.3. Võistlusarvestused alljärgnevates võistlusgruppides: 
7.3.1. Üldarvestus – kõik osalejad; 
7.3.2. Mehed – osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta ja sõltumata lauast, st purje-, lohe- 
või aerulaud); 
7.3.3. Naised – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta ja sõltumata lauast, st purje-, lohe- 
või aerulaud). 
7.4. Paremusjärjestus selgitakse kokkulepitud tingimustel ja ausa võistlusega. 
7.5. Reeglitena arvestatakse Purjetamise Võistlusreeglitega (PVR) lisa B ja F ning käesoleva juhendiga.  
7.6. Autasustatakse võistluse osa kolme parimat mees- ja nais osavõtjat. 
7.7. Mohni saarelt mandrile võistluse finišeerijate üldparemusjärjestus fikseeritakse.  
7.8. Mohnilt tagasisõidu (võistlus) paremusjärjestus annab tiimiarvestuse punkte vastavalt EPL 
võistluste võistkondliku arvestuse juhendile.  
 
8. TÄIENDAV INFORMATSIOON 
8.1. Mohni retke ürituse lähetamise- ja osavõtu kulu kannab osavõtja.   
8.2. Kohale jõudmine Loksa (Tallinna) poolt tulles Võsu suunas peale ERU bussipeatust keerata 

vasakule. ERU bussipeatuse juurest vaata ajutisi teeviitu.  

Teadmiseks, et kohalik Eru laheäärne tee on konarlik ja kohati vesine (lombi põhjad kannavad). 

Sõiduautoga saab läbi. Palun sõita mööda teed hästi rahulikult ja pideva veoga, mitte kiirustada.  

Eru lahte saabumise kaart, vt SIIN  

8.3. Eru ranna parkla koordinaadid 59°34′39.1″N 25°52′24.8″E, vt SIIN. 
8.4. Peale võistlussõitu (saarelt – mandrile) on korraldaja poolt kerge söök (supp). 
8.5. Auhinnatseremoonia ajaliselt esimesel võimalusel. 
8.5. Autasustamise järgselt ootab retke osalejaid korraldajate saun ja tünnisaun. 
8.6. Õhtu meeleolu loob Eru Surf Team improviseeritud bänd. 
8.7. Palun õhtuks söök ja jook endal kaasa võtta (grillimiskoht olemas).    
8.8. Tuule ennustust uuri enne tulekut ( http://www.ilmateenistus.ee/meri/mereprognoosid/tuul/ ). 
 
PS Korraldaja jätab endale õiguse teha stardi koha ja distsipliini osas muudatusi, kui tuuleolud ei 
vasta purjetamiseks mõistlikele tingimustele. Kõiki registreerunud osalejaid teavitatakse muutusest. 
 
KOOSTÖÖ: 
Eesti Purjelaualiit, Viinistu Kultuuri-ja konverentsikeskus, Käsmu Vabatahtlik Merepääste, Park-Hotel 
Palmse, Palms, Äriarvestuse OÜ. 

 

http://www.puri.ee/media/ISAF-purjetamise-v%C3%B5istlusreeglid-2013-2016.pdf
http://purjelaualiit.ee/juhendid/2017/yldjuhendid/2017%20EPL%20yldjuhend%20Teamid.pdf
http://purjelaualiit.ee/juhendid/2017/yldjuhendid/2017%20EPL%20yldjuhend%20Teamid.pdf
http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2013/09/201309_Eru-lahte-saabumise-kaart.pdf
https://www.google.ee/maps/place/59%C2%B034'39.1%22N+25%C2%B052'24.8%22E/@59.5775278,25.8735556,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=et
http://www.ilmateenistus.ee/meri/mereprognoosid/tuul/
http://purjelaualiit.ee/
http://www.viinistu.ee/
http://www.vomare.ee/et/kasmu
http://www.phpalmse.ee/
http://www.phpalmse.ee/
http://www.palms.eu/

