2017 Purjelaua Kiirussõidu Eesti Meistrivõistlused
2017 Speedsurf Estonian Championships
Purjelaua Kiirussõidu Eesti Meistrivõistluste infoleht: http://kiirussoit.purjelaualiit.ee/
Speedsurf Estonian Championships infopage: http://kiirussoit.purjelaualiit.ee/

VÕISTLUSTEADE JA PURJETAMISJUHISED
NOTICE OF RACE & SAILING INSTRUCTIONS
(NoR/SI)
Etapid / Events
Kuupäevad / Dates

Asukoht / Venue
Klassid /
Võistlusala / Racing Area Classes

Korraldav kogu /
Organizing Authority

Läbi hooaja kestev etapp / The all season event (Estonian Speed King)
Aprill – Nov. / April to November

Eesti / Estonia
Eesti / Estonia

Purjelaud

Tõnis Kask & EPL

Ühepäeva etapp / The one-day event
Sept. – Nov. / September to November

Eesti / Estonia
Eesti / Estonia

Purjelaud

Tõnis Kask & EPL
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1.1

REEGLID
Võistlused viiakse läbi vastavalt reeglitele, mis on
määratletud Purjetamise Võistlusreeglites (PVR)
sh lisa B - Purjelaua võistlusreeglites.
Kehtivad Rahvusvahelised Kiirussõidu reeglid ja
Kiirussõidu Klassireeglid.
EPL Kiirussõidu Eesti Meistrivõistluste Üldjuhend.
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Käesolev Võistlusjuhend ja Purjetamisjuhised
Kui tekkib keeleline konflikt reeglite vahel,
loetakse määravaks inglise keelne tekst.
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1.5
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VÕISTLUSARVESTUSED
EMV fliit:
Üldarvestus;
Naised;
Harrastajate fliit:
Üldarvestus;
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DIVISIONS
Estonian championships fleet:
Overall;
Women;
Enthusiasts fleet:
Overall;
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VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA
REGISTREERIMINE
Võistlustest võivad osa võtta kõik Purjelaua
Kiirussõidu klassi võistlejad, kes täidavad
osavõtuvormi ning tasuvad osavõtumaksu.
Võistuste EMV fliidi osalejad peavad olema
rahvusliku alaliidu liikmed või Eesti Purjelaualiidu
liikmed.
Osavõtuvormi saab täita võistlusele eelneval
päeval kella 20-ni internetis ja võistluspäeval
(ühepäeva sõit) regati büroos.
Osavõtuvorm: https://goo.gl/xQscgS
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ELIGIBILITY AND ENTRY

3.1

The competition is open to all entries of the Speed
Windsurfing class that complete the entry form
and pay the entry fee.
Competitors (EST Champ fleet) must be a
member of the Windsurfing National Association
or the EWA.
The entry form can be completing before the race
day by 20:00 in the Internet, and on race day (on
day speed) Race Office.
Entry Form: https://goo.gl/xQscgS
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3.1

3.2

3.3

3.4

1.2
1.3

3.2

3.3

3.4

RULES
The event will be governed by the rules as defined
in the Racing Rules of Sailing (RRS) -Windsurfing
Competition Rules (WCR).
The International ISWC Rules and ISWC Class
Rules will apply.
The General Instruction for Speedsurf events of
EWA.
Notice of Race (NoR) & Sailing Instructions (SI).
If there is conflict between languages the English
text shall prevail.

OSAVÕTUMAKSUD
Etapi osavõtutasu on 10 EUR ja alaliidu
mitteliikmele 20 EUR.
Hilinenud osavõtutasu on 25 EUR (kui maksmine
tehakse peale tulemuse sooritamist)
Osavõtutasu saab tasuda korraldajale sularahas
või Eesti Purjelaualiit MTÜ arvele
EE662200221011060355. Kaardimakseid
teostada ei ole võimalik.
Osavõtumaksu ei tagastata.

4
4.1

4.4

The fee in non-refundable.
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VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
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.

5
5.1

DISCLAIMER OF LIABILITY
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.

6.
6.1

REKLAAM
Purjelaudadelt võib nõuda korraldava kogu poolt
valitud ja antud reklaami kandmist vastavalt World
Sailing määrusele 20 'Reklaamikoodeks'.
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6.2

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.

6.2

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.
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OHUTUSEESKIRJAD
Võistlejate tähelepanu pööratakse PVR
Põhireeglitele 1 ja 4. Eriti peavad võistlejad
hindama oma võimekust, varustuse seisukorda ja
olema kindel, et nad suudavad startida ning
võistelda ilma igasuguse riskita mis võib tuleneda
tuule tugevusest ja ilmastikuoludest.
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SAFETY REGULATIONS
Competitors’ attention is drawn to the fundamental
RRS 1 and 4. Especially, competitors will have to
form an estimate of their own ability and their
equipment fitness and make sure they will be able
to start or proceed on a race without risk, after
taking into consideration the strength of the wind
and weather forecast.
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TEATED VÕISTLEJATELE
Teated võistlejatele pannakse välja Ametlikule
Teadetetahvlile.
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Hooaja (5x10) etapi ametlik teadetetahvel asub
EPL kiirussõidu veebilehel ja ühepäeva etapi
teadetetahvel asub võistluse regatibüroo juures.

8.2

NOTICES TO COMPETITORS
Notices to competitors will be posted on the
Official Notice Board (ONB), located outside of the
Race Office.
The season (5x10) event ONB located in the
EWA's speedsurf website and one-day speed
event ONB located outside of the Race Office.
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FEES
The event required entry fee is 10 EUR, and for
non members 20 EUR.
Late entry fee is 25 EUR. (if the payment is made
after the date of the result)
Entry fee can be paid to the organizer in cash or
Eesti Purjelaualiit MTÜ bank account
EE662200221011060355. No cards are accepted.
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PURJETAMISJUHISTE MUUDATUSED
Muudatused purjetamisjuhistes pannakse välja
mitte hiljem kui 30 minutit enne selle sõidu
hoiatussignaali, mille kohta need kehtivad.
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CHANGES TO SAILING INSTRUCTIONS
Any change to the sailing instructions will be
posted at least 30 minutes before the warning
signal of the race in which it will take effect.
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VARUSTUS
Varustusele kehtivad piirangud vastavalt
Rahvusvahelistele Kiirussõidu klassireeglitele, ehk
lubatud on kasutada max. 10m2 puri ja max. 75
cm. lai purjelaud.
EMV fliidis aktsepteeritakse ainult Locosys (B)GT11 ; (B)GT-31, GW-52 ja GW-60 seadmete
tulemusi, mis on seadistatud vastavalt
https://www.gps-speedsurfing.com/ poolt
ettekirjutatud nõuetele.
Doppleri kasutamine GPS seadmes on
kohustuslik.
Harrastajate fliidis on lubatud kasutada suvalisi
GPS seadmeid või telefone, kuid tulemuse
adekvaatsust hindab võistluse korraldaja.
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EQUIPMENT
There are no restrictions on equipment other than
those defined in the ISWC Class Rules, ie sail
max 10m2 and board width max 75 cm.

10.2

Estonian Championships results only from
Locosys (B)GT-11 ; (B)GT-31, GW-52 and GW-60
devices that are configured in accordance with the
requirements prescribed by the https://www.gpsspeedsurfing.com/ are accepted.
Usage of a Doppler in the GPS device is required.

10.4.1

Sobiv Android äpp on: https://www.gpsspeedsurfing.com/default.aspx?mnu=item&item=
App

10.4.1
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VÕISTLUSFORMAAT
Meistrivõistlused on kiirussõidu distsipliini kõigile
võistlejatele avatud võistlus.
Võistlus loetakse toimunuks vähemalt 2 (kahe)
võistleja tulemusega.
Läbi hooaja kestev etapp peetakse GPS 5x10 sek
keskmise kiiruse formaadis.
Ühepäeva etapi GPS formaat tehakse teatavaks
vahetult enne võistlust.
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VÕISTLUSTE AJAKAVA
Info ühepäeva võistluse toimumise või mitte
toimumise ning võistluskoha ja ajakava kohta
pannakse üles ürituse kodulehele mitte hiljem kui
36 tundi enne starti.

12
12.1

SCHEDULE OF RACES
Final decision about the one-day competition will
take place or not, and schedule will be announced
on event web page 36 hours before start.
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TULEMUSTE EDASTAMINE
Läbi hooaja kestva etapi GPS tulemuse fail tuleb
saata hiljemalt seitse (7) päeva peale tulemuse
sooritamist võistluse korraldaja E-posti:
tonis.surf@gmail.com
Viimane võistlustulemuste postitamise aeg on 7
päeva enne EPL hooaja lõpetamise galat.
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RESULTS SENDING
The all season event GPS results file must be
sent no later then seven (7) days after the
performance in the competition's organizer E-mail:
tonis.surf@gmail.com
The last day for posting results is seven (7) days
before the EWA season closing ceremony.
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Enthusiasts fleet competitors are allowed to use
any GPS devices or phones, but the outcome
result will be reviewed for adequacy by the
contest organizer.
Suitable Android app are: https://www.gpsspeedsurfing.com/default.aspx?mnu=item&item=
App

RACE FORMAT
The Championship shall be 'open entry' Speed
discipline event.
Two (2) competitors results are required to
validate the event.
The all season event shall be a 5x10 sec average
GPS Speed racing event.
The one-day event GPS format will be announced
shortly before the race.
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KALDAL ANTAVAD SIGNAALID
Kaldal heisatud signaallipp AP tähendab: kõik
eelolevad sõidud on edasi lükatud. Ärge lahkuge
sadamast enne AP langetamist. Signaallipu AP
tähendus “1 minut” on asendatud tähendusega
“mitte vähem kui 5 minutit“.
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SIGNALS MADE ASHORE
ICF AP is displayed ashore means: All races not
started are postponed. Don’t leave the harbour
before AP is lowered. Also “1 minute” is replaced
with “not less than 5 minutes” in Race Signal AP.
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VÕISTLUSPAIK
Kõik Eesti vabariigi veekogud, va ühepäeva
etapp.
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VENUE
All the waters in the territory of the Republic of
Estonia, excluding one-day event.
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PUNKTIARVESTUS
Punktiarvestus on vastavuses Kiirussõidu Eesti
Meistrivõistluste Üldjuhendiga.
Võistluse tulemused koostatakse „GPS Results“
programmiga.
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SCORING
Scoring system is in accordance with the General
Instruction for Speedsurf events of EWA.
The results compiled by a "GPS Results"
program.

PROTESTIKOMITEE
Protestikomitee määrab Eesti kiirussõidu
klassijuht.
Võistlustulemuste fail tuleb kindlasti salvestada ka
oma arvutisse, sest faili võidakse hiljem vajadusel
kontrollida.

17
17.1

AUHINNAD
Võistluse auhinnad ja ametlikud tiitlid antakse
vastavalt Kiirussõidu Eesti Meistrivõistluste
üldjuhendile.
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PROTEST COMMITTEE
The protest committee shall be determined by the
head of the Estonian speed class.
Results files must be saved to your own computer
because the files may be checked at a later date if
necessary.

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

