Purjelaualiidu juhatuse koosolek toimus Pirita Surfiklubis 16.03.2010
Kohal: Ain Härmson, Kristjan Rotenberg, Erno Kaasik, Alar Vettik,
Andrus Poksi, Jaano Martin Ots.
Arutelu ja otsused.
1. Eesti Purjelaualiidu Noorte Purjelauasportlaste Suvelaager Roosta 2010
Otsustati korraldada Roostal noorte purjelauahuviliste suvelaager järgnevalt:
- Lääne maakonna noortele algavad regulaarsed tasuta purjelaua algkoolitused
Roosta Surfiakadeemia juures 01.07.2010 (kursuste täpne maht, eelregistreerimise
aeg ja viis teatatakse täiendavalt)
- 9-14.07 toimub õppe-treeninglaager KÕIKIDE Eesti purjelauakoolidele, klubidele
ja seltside noosportlastele. Rõhuasetus on klassidel RS:X ja T293, kuid osaleda
võivad ka teiste klasside sportlased. Kutsutakse ka naaberriikide purjelauakoolide
õpilased.
- Noorte Purjelauasportlaste Suvelaagri Roosta 2010 peakorraldajateks ja
treeneriteks nimetati Jaak Lukk ja Taivo Stimmer.
- Osavõtutasud teatatakse täiendavalt.
2. Eesti Purjelaualiit MTÜ 10.04.10 korralise üldkoosoleku ettevalmistamisest:
- Juhatus tutvus üldkoosoleku ettevalmistamise käiguga ning tegi ettepaneku lisada
üldkoosoleku kutsesse ettepanek valida Eesti Purjelaualiidu korralistel juhatuse
valimistel järgmiseks ametiajaks juhatus samas koosseisus, mis praegune.
- Võistluste ja sündmuste kalender: juhatus tutvus kalendri projektiga ning jättis
selle lõplikeks täpsustusteks (pärast üldjuhendite valmimist) töösse, ülesandeks
Ernole ja Jaanole.
3. Tiimiarvestusest.
Otsustati, et alates hooajast 2010 taastatakse Eesti purjelauavõistlustel tiimiarvestus.
Tiimiarvestuse põhimõtted on järgmised:
3.1. Arvesse läheb iga võistluse lõpptulemus (mitte sõidud eraldi).
3.2. Punkte annavad iga võistluse üldarvestuse 15 esimest kohta, maksimaalselt võib tiim
saada punkte 2 võistleja eest.
3.3. kohad annavad punkte järgmiselt: 1 = 21p, 2 = 17p, 3 = 14p, 4 = 12p, 5 = 11p, 6 =
10p, 7 = 9p, 8 = 8p, 9 = 7p, 10 = 6p, 11 = 5p, 12 = 4p, 13 = 3p, 14 = 2p, 15 = 1p.
3.4. Punktid arvestatakse tiimile võistleja poolt ENNE võistlust ankeeti kirjutatud tiimi
nimest lähtudes.
3.5 Tiimiarvestuse punkte annavad järgmised võistlused:
- EMV etapid (RS:X, T293, Raceboard, Formula, Slaalom, Lainesõit, Vabastiil,
Kiirussõit, Jääsurf)
- Bacardi Fun (4 etappi)
- Maratonid (Tondisaare maraton, Aegna Maraton)
- Saadjärve regatt

- Papa Slall (5 etappi)
- Pärnu Slall (1 etapp)
- Viimsi KV
3.6. Nõudmised võistluste korraldajatele, et võistlus läheks tiimiarvestuses arvesse:
- Võistlejate registreerimine kirjalik. Võistleja peab olema oma kuuluvuse konkreetsesse
tiimi teatanud enne võistlust, registreerimisavalduses. Registreerumisankeedid peavad
olema säilitatud taasesitataval kujul
- Võistleja peab kandma korrektset purjenumbrit, tiimi vahetamine ühe võistluse
jooksul pole lubatud, punktiarvestusse läheb esimesena registreerumisavaldusele
kirjutatud tiim
- Osalejate nimekiri koos märkega tiimi kuulumise kohta peab olema võistluskohas
teadete tahvlil avalikult väljas.
- Täielikud võistlustulemused (mitte ainult 15 esimest, vaid kõik registreerunud, s.h.
DNC, DNF, DSQ) tuleb edastada aadressile info@purjelaualiit.ee võistluse lõppemise
päeva õhtul koos osalenud tiimide loeteluga. (kui korraldaja ei esita andmeid, siis võistlus
tiimiarvestuses arvesse ei lähe).
4. Muudatused võistluste üldjuhendites.
Formula EMV
Luuakse B-liiga, mis sõidab 1 ringi, A-liiga sõidab 2 ringi.
Start kõik koos.
Kontroll-aeg algab esimese A-liiga sõitja finišeerimisest.
B-liiga sõitjatele tähistus, mis võimaldab Finišiprotokollis eristada B-liiga sõitjad.
B-liiga esimese finišeerija koht tulemustes on järgmine pärast viimase A-liiga võistleja
kohta.
B-liigas peetakse ainult üldarvestust.
NB! Formula sõitjatele sõidu- ja harjutusvõimaluste lisamiseks hakkab Pirita Surfiklubi
Pirital korraldama Papa-Slalliga analoogseid, prognoosi peale toimuvaid Formula
võistlusi.
Slaalomi EMV
Tabeli valik jääb iga konkreetse võistluse peakorraldaja otsustada.
Arvestusklassid jäävad samaks.
Sõitude ja etappide arv: Target on sõita 2 etappi.
Põhivõistlustele lisada reservpäevaks esmaspäev, mis läheb käiku, kui laup.-pühap. ei
toimu ühtki sõitu (üks tabel ei saa täis).
Reservpäeva target on teha täis võistluspäev, mille pikkuse määrab ajakava NOR-s.
Kui 2 etappi on õnnestunud, siis reserv käiku ei lähe.
NB! Slaalomi sõidu- ja harjutusvõimaluste lisamiseks on lubanud tegevust jätkata PapaSlall, samuti mitmed teised kohalikud ning oma-algatuslikud slaalomivõistlused, nt.
Pärnu Slall.
Reservpäeva kasutamine 2010: Slaalomi ja Formula reservpäevad on 2010 koos samal
nädalavahetusel. Reservi kasutamisel täidetakse esimese prioriteedina Formula sarja

meistritiitli välja andmiseks vajalike sõitude arv, seejärel sõidetakse päev lõpuni Slaalomi
sarja sõitudega.
Bacardi Fun
Kehtestada tuulemiinimum (ettepanek: lähtuvalt olümpiaklassist 6 kn).
Varustusklasside arvestus jätkub: varustusklassi parimaid arvestatakse ainult ühe
võistluse lõikes. Võistluse keskel varustuse vahetamine viib võistleja üldarvestusse.
Kogu võistlussarja lõikes peetakse ainult üldarvestust.
Vabastiil
Luua B-liiga (2010 võivad osaleda kõik, kes ei olnud 2009.a 10 esimese hulgas).
Lainesõit
Luua B-liiga (2010 võivad osaleda kõik, kes ei olnud 2009.a 10 esimese hulgas).
Raceboard
Jääb klassina kirja, toimub Eesti Karikavõistlus. 2 etappi, Viimsi KV ja Saadjärve regatt.
Lisaks Tartu JK auhinnavõistlusena vabaklassiga Tondisaare Maraton.
RS:X ja T293
Järgime rahvusvahelisi reegleid. Eesmärk proovida sõita rahvusvahelist rada
rahvusvaheliste reeglite järgi.
Kiirussõit
1. GPS-speedi formaat säilib. 5 x 10 sek arvestusega internetis.
2. 2-sekundi max. registreerimine. Antakse välja Eesti Rekord.
3. Maailmas tunnustatud rekord on 500 m keskmine. Eesti kiirussõidu arvestuses
viime sisse põhimõtte, et kui keegi Eestist rahvusvahelisel ametlikul 500 m
keskmise võistlusel tulemuse kirja saab, tunnustame sealseid tulemusi Eesti
Meistrivõistluste tulemustena enne kohalikke GPS- või võistluspäeva tulemusi.
Kui keegi seal osaleb, tuleb sealt ka ametlik Eesti rekord ja Eesti meistri tiitel.
Viitame rahvusvahelistele nõuetele.
4. Eesti Kiirussõidu Meistrivõistlus: kes on TÄNA kõige kiirem, et oleks samad
olud. Prognoosi peale. Kalendrisse kirja vahemikul sept-okt.

