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EESTI PURJELAUA KIIRUSREKORDITE REEGLID 

 

1. Üldised reeglid. 
 
1.1 Eesti Purjelaua Kiirussõidu rekordite (edaspidi Kiirusrekordite) sooritamise reeglistiku aluseks on ISWC 

klassi reeglid, rahvusvahelised meistrivõistluste reeglid ja WGPSSRC rekordite reeglid. 
 

2. Distsipliinid. 
 
2.1 Eesti Purjelaua Kiirusrekordid jagunevad eraldi meeste ja naiste rekorditeks. 
2.2 Ametlike Eesti Purjelaua Kiirussõidu kiirusrekordina tunnistatakse järgmisi distsipliine: 

 Ühe meremiili läbimine ISWC reeglite kohaselt (elektroonilise ajavõtuga mõõdetuna läbitud distantsi 
keskmine kiirus). 

 500 m läbimine ISWC reeglite kohaselt (elektroonilise ajavõtuga mõõdetuna läbitud distantsi 
keskmine kiirus). 

 1 tunni sõit (GPS-ga mõõdetuna). 

 1x10 sekundi sõit (GPS-ga mõõdetuna).  
 

3. Varustus 
 
3.1 Rekordite sooritamiseks sobilik varustus on määratud ISWC klassi reeglitega, ehk max.10m2 puri ja 

max.75cm. lai purjelaud. 
3.2 GPS-ga mõõdetavate rekordite sooritamiseks vajalikud GPS seadmed on: 

3.2.1  Navi (B)GT-31 mis on seadistatud WGPSSRC Record Rules lisa A kohaselt (vt.alla). 
3.2.2 Locosys GW-52 mis on seadistatud juhendi järgi mille leiad siit : GW-52 seaded 
3.2.3 Locosys GW-60 mis on seadistatud juhendi järgi mille leiad siit: GW-60 seaded 
 

4. Rekordi sooritamise koht ja aeg 
 
4.1 Eesti purjelaua kiirusrekordi sooritamise koht ei ole piiratud riigipiiridega, see peab olema sooritatud vee 

peal (mitte jääl). 
4.2 Rekordi sooritamise aeg pole piiratud, kuigi soovitav oleks teavitada kaasüritajaid meedia kaudu (nt. 

teade surfi jututoas/FB-s) enne rekordiüritamisele sõitmist. 
 

5. Kiirusrekordi kinnitamine ja välja kuulutamine  
 
5.1 Eesti Purjelaua Kiirusrekordi kinnitab Eesti Purjelaualiit. 
5.2 GPS-ga sooritatud rekordi korral tuleb rekordi sooritamisest teavitada 1 päeva jooksul Eesti Kiirussõidu 

Klassi juhti ja rekordi tulemusega sd mälukaart (või fail) toimetada kontrollimiseks Eesti Kiirussõidu 
klassijuhi kätte. 

5.3 Ametlik Eesti Purjelaua Kiirusrekord kuulutatakse välja EPL kodulehel. 
 

6. Protestid 
 
6.1 Väljakuulutatud kiirusrekordit võib protestida hiljemalt 7 päeva jooksul peale rekordi väljakuulutamist EPL 

kodulehel. 
 

7. Eesti Kiirusrekordi tunnistus (sertifikaat) 
 
7.1 Uue Eesti Kiirusrekordi sooritamisel väljastab EPL ühekordse sertifikaadi. 
7.2 Sertifikaat väljastatakse max. üks kord aastas, distsipliini(de) (p2.2) viimase rekordiparanduse kohta, EPL 

hooaja lõpetamisel. 
 

Lisa A  

GPS Instruments approved for use in GPS-SS record attempts by the World GPS Surfing Record Committee:  

1.1 Navi GT-31 with firmware versions V1.2 (B1405a), V1.3 (B1123T) or version 1.4 (B0315T)  

1.2 Settings Navi GT-31:  

http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/ISWC_Class_Rules.pdf
http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/ISWC_Rulebook_2010.pdf
http://www.gps-speedsurfing.com/default.aspx?mnu=item&item=RecordRules
http://www.gps-speed.co.uk/wp-content/uploads/2015/05/GW-52-gps-speed-quickstart-guide.pdf
http://www.locosystech.com/product.php?zln=en&id=138
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MEMORY CARD  

- ON  

- OFF  

- SBN  

- CARD SIZE  

 

SETTINGS  

- Full Name as much as possible  

- 10 seconds  

- CHECK IF A SERIAL NR IS SHOWN  

 

DATA LOGGER  

- 1 SEC  

- OFF  

 

Note: Never clear your datalogger as this can be necessary for proof via the SBP file. 


