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VÕISTKONDLIK ARVESTUS
1.1. Võistkondlikku arvestust peetakse 2018 aastal alljärgnevatel Eesti Purjelaualiidu (edaspidi EPL) kalendrivõistlustel,
eeldusel et võistlustele on registreerunud kaks või enam võistkonda:
1.1.1. Eesti Meistrivõistluste etapid kõikides klassides, kus EMV-d peetakse.
1.1.2. EJL meistrivõistluste etapid
1.1.3. Fun sarja etapid
1.1.4. Maratonid (Tondisaare, Aegna, Mohni retk)
1.1.5. Saare Kapp
1.1.6. Saadjärve ja Pirita SK karikavõistlused
1.1.7. Pärnu Slall (etapid mis ei kattu EPL-i kalendriüritustega)
1.1.8. Lainesõidu, vabastiili ja formula B-liiga võistlused
1.1.9. Noblessner Cup etapid
1.1.10. Neilpryde Baltic Cup Eesti etapp
1.1.11. SUP Eesti meistrivõistluste etapid
1.1.12. Talisurfi võistlused
1.1.13. Speed Pirate
1.1.14. Aloha Challenge
1.1.15. Ladies Surf, Senior Cup jt Surfilaagri võistlused
1.1.16. EPL egiidi all korraldatud lohe võistlused
1.1.17. Võistlusi võib hooaja keskel jooksvalt lisada. Lisamise tähtaeg on 1.august
1.2. Võistkondlike tulemuste arvestamise eelduseks võistlustel on iga võistkonna liikme osavõtuavaldus, kuhu ta märgib
oma võistkonna nime, millele korraldaja peab arvestust pidama. Nimetatud osavõtuavaldus tuleb võistlustele
registreerimise ajal esitatada võistluste sekretariaati.
1.3. Kui võistleja kirjutab osavõtuavaldusele rohkem kui ühe võistkonna nimed siis jagunevad võistleja punktid märgitud
võistkondade vahel võrdselt.
1.4. Võistluste ajal ei ole lubatud võistkonna koosseisu muuta.
1.5. Võistlushooaja jooksul on lubatud teha muudatusi võistkonna koosseisus.
1.6. Võistkonna suurust ei ole piiratud.
1.7. Võistkondliku punktiarvestuse aluseks on iga võistluse (etapi) võistkonna parimate võistlejate individuaalsed
Üldarvestuse lõpptulemused. Üldarvestuse puudumisel kasutatakse eriarvestuste lõpptulemusi. (Näiteks
eraldi meeste ja naiste tulemused või Techno U15 ja U17 tulemused.)
1.8. Võistkondliku arvestuse punkte võistlusel saavad Üldarvestuse 15 esimest võistlejat.
1.9. Võistkondlik tulemus, igal võistlusel (etapil), saadakse punktis 1.7. nimetatud tingimustele vastavate võistkonna liikmete
individuaalsete võistluse (etapi) Üldarvestuse korrigeeritud lõpptulemuste liitmise teel. Lõpptulemuste korrektuur
tehakse alljärgnevalt:
1 koht
=
21 punkti
2 koht
=
17 punkti
3 koht
=
14 punkti
4 koht
=
12 punkti
5 koht
=
11 punkti
6 koht
=
10 punkti
7 koht
=
9 punkti
8 koht
=
8 punkti
9 koht
=
7 punkti
10 koht =
6 punkti
11 koht =
5 punkti
12 koht =
4 punkti
13 koht =
3 punkti
14 koht =
2 punkti
15 koht =
1 punkt
1.10. Võistkondliku arvestuse võitjaks ehk parimaks võistkonnaks hooaja kokkuvõttes, on suurima korrigeeritud tulemuste
punktisumma kogunud võistkond.
1.11. EPL autasustab hooaja kokkuvõttes kuut parimat Eesti võistkonda.
1.12. EPL ja kõik asjast huvitatud võivad välja panna lisa- ja eriauhindu.
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1.13. Erinõuded korraldajale:
1.13.1. Võistlejate poolt täidetud võistluse osavõtuavaldused peavad olemas säilitatud taasesitataval kujul vähemalt 2
nädalat peale võistluse toimumist.
1.13.2. Osavõtuavaldusel peab olema vastav väli kuhu võistleja saab märkida oma võistkonna nime võistkondliku
arvestuse tarbeks.
1.13.3. Võimalusel peab korraldaja, hiljemalt enne võistluse esimese päeva esimest eelsignaali panema ametlikule
teadetetahvlile võistlejate nimekirja koos informatsiooniga võistkondadesse kuuluvuse kohta.
1.13.4. Lõplikud võistlustulemused koos võistkondliku arvestuse tulemustega peab saatma võistluse lõppemisel
hiljemalt paari päeva jooksul aadressile info@purjelaualiit.ee.

