
 

 

AEGNA MARATON 
VÕISTLUSTEADE (NoR) 

 
4.august 2018, Pirita, Tallinn. 

Korraldav kogu: Pirita Surfiklubi koostöös Eesti Purjelaualiiduga. 
 
 
 
1.   REEGLID 

 
1.1. Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel: 
1.1.1.   Purjetamise Võistlusreeglid 2017-2020 
1.1.2.   Käesolev võistlusteade 
1.1.3.   Peakohtuniku otsused 
1.2. Võistluste korraldus lähtub headest surfitraditsioonidest. 

 
2.   VÕISTLUSKLASSID JA ARVESTUSED 

 
2.1. Aegna, ehk pikk distants: 
 

Üldarvestus - osalevad kõik klassid (purjelaud, purjelaua foil, lohe, lohe foil, 
katamaraan, SUP klass, optimist); 

 
Purjelaud klassi vanuse- ja 
eriarvestused: 

§ Üldarvestus 
§ Naised 
§ Veteran (üle 55) – sünd.1962 või varem. 
§ Juunior U17 – sünd. 2002 või hiljem. 

• Üld 
• Tüdrukud 

 
§ Purjelaud funboard kuni 135L (k.a) 

 
Lohe - osalevad lohe klassid (k.a.lohe foil klass) 

§ Üldarvestus 
 

          SUP - osalevad aerulauad 
• Üldarvestus 
• Naised 

 
 Katamaraan 

• Üldarvestus 
 
 Tiimiarvestus – osalevad osavõtuavaldusel märgitud klubid või tiimid. 

(liidetakse tiimi 3 parima võistleja kohapunktid) 
 

2.2. Kuulimuna, ehk lühike distants: 
     Purjelaud 

• Üldarvestus 
• Naised 

 
 

SUP harrastajad – osalevad SUP harrastajad klassi, kuni 12’2“, aerulauad. 
• Üldarvestus 
• Naised 

 
 
  Optimist  

• Üldarvestus 



 

 
2.3. Vanim ja noorim osavõtja – osalevad Aegna ja Kuulimuna distantsi võistlejad 

 
2.4. Kids Race – klassi(de) ja distantsi info täpsustatakse kiprite koosolekul. 

     Noored U13 – sünd.2005 või hiljem.  
 
  2.5. Võistlusarvestusi peetakse minimaalselt 5 alusega arvestuse kohta.  
 
 
3.   REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUTASUD 

 
3.1. Võistlustele eelregistreerimine toimub interneti aadressil -  Eelregistreermine, 

mis on avatud kuni reede, 3.august, kella 20:00-ni. 
3.2. Eelregistreerimisega võtab vormi täitja kohustuse tasuda korraldajale Aegna 

Maratoni osavõtutasu. 
3.3. Osavõtutasud võistleja kohta on alljärgnevad: 

     Noored (U17)                               15 € 
     Veteran (üle 55)                           15 € 
     EPL liikmed                                  20 € 
     EPL mitteliikmed                          30 € 

3.4. Võistlustele registreermine võistluspaigas, ehk 4. Augustil on on lisatasu eest        
+10 €. 
3.5. Võistlustel osalemiseks peab võistleja registreerima 4. Augusti hommikul 

regatibüroos oma kohaloleku ning tasuma osavõtutasu. Regatibüroo asub Pirita 
Surfiklubis. 

3.6. Arveldamine toimub ainult sularahas. 
 
4.   AJAKAVA 

 
Laupäev, 4. August 
 
9:30 – 11:30 Võistlustele registreerimine 
11:30 Kiprite koosolek 
ca 12:00 Kids Race 
12:30 – 14:00 orienteeruv maratoni start. 
19:00 orienteeruv maratoni autasustamine. 
Ajakava muudatused täpsustatakse kiprite koosolekul (sõltuvalt ilmaoludest.) 
  

5.   VARUSTUS 
 
5.1. Varustusele piirangud on määratletud võistlusklassidega (p.2). 

 
 
6.   VÕISTLUSALA, RADA JA MÄRGID 

 
6.1. Võistlused toimuvad Tallinna lahel, võistlusbürooga Pirita rannas, Pirita 

Surfiklubis. Võistlusrada kulgeb lahe parempoolse kalda (Viimsi poolsaare) 
läheduses suunal Pirita Surfiklubi - Kuulimuna – Aegna sadam – Kuulimuna – 
Pirita Surfiklubi. 

6.2. Aegna maratoni pika distantsi pöördemärk asub Aegna saare sadama 
suus. Lühikese distantsi pöördemärk on Kuulimuna. 

6.3. Ca 2,5-3 tundi peale starti, vastavalt peakohtuniku otsusele, tõstetakse Aegna 
pöördemärk kaatrisse ning hakatakse vaikselt finiši suunas liikuma. See 
tähendab, et Aegna distants jääb vastu õhtut järjest lühemaks. 

6.4. Rajaskeem on toodud lisas. Sõidusuund (millise poordiga tuleb märke võtta) 
avaldatakse skippersil.



 

 
7.   START 

 
7.1. Kõik võistlusklassid stardivad kaldalt, (mitte veest), ühisstardist. 
7.2. Stardisignaaliks on rohelise lipu langemine. 
7.3. Stardiaeg täpsustatakse kiprite koosolekul. 
7.4. Start on avatud 1 tund. 

 
8.    FINIŠ 

 
8.1. Finiš asub kaldal ja on tähistatud sinise lipuga. Paar kuni kolm tundi peale 

esimese võistleja finišeerimist kolib finiš koos sinise lipuga regatibüroosse. 
8.2. Finiši registreerimiseks peab võistleja informeerima finišikohtunikku isiklikult, 

teatades oma nime ja purje- või lohesärgi numbri. 
8.3. Finiš on avatud viimase võistleja saabumiseni või hiljemalt päikseloojanguni. 
8.4. Finiši sulgemist tähistab sinise lipu langetamine regatibüroos. 

 
9.  PUNKTIARVESTUS JA KARISTUSMINUTID 

 
9.1. Kehtib vähempunktisüsteem. Koondtulemustes eelistatakse pika distantsi     

tulemusi. 
9.2. Võistlejatele kes võtavad Aegna pöördemärki mis on tagasiteel finišisse (asub 

kaatris), lisatakse sõiduajale trahviminutid - esimesele 5 minutit, teisele 10 
minutit jne. 

9.3. Tiimiarvestuses liidetakse tiimi kolme parima võistleja üldarvestuse 
kohapunktid. Võitjaks osutub väikseima punktisummaga tiim. 

 
10.  AUHINNAD 

 
10.1. Auhinnad antakse võistlusklasside ja arvestuste parimatele. 
10.2. Korraldaja võib välja panna lisaauhindu. 

 
11.  OHUTUS JA VASTUTUS 

 
11.1. Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel. Vaata PVR 4, otsus 

 võistelda. 
11.2. Päästevesti kandmine võistluste ajal on kohustuslik. Nõuet eiravaid võistlejaid      

on õigus diskvalifitseerida ilma hoiatuseta. 
11.3. Päästevest ei tohi olla täispuhutav ning peab suutma hoida mageda vee pea 

 4kg metallraskust vähemalt 5 minutit. 
11.4. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja. 
11.5. Korraldav kogu ei ole vastutav võistluste eel, võistluste ajal ega pärast      

võistlust tekkinud materjaalse kahju, vigastuse või surma ees. 
11.6. Alus mis katkestab võistlussõidu, peab teavitama võistluskomiteed esimesel 

 võimalusel. 
11.7. Soovituslik on kaasa võtta telefon koos veekindla kotiga. 

 
12.  TÄIENDAV INFO 

 
12.1. Parkimine vastavalt kehtivale tasulisele parkimiskorrale. 
12.2. Täiendav info: Tel. 56346471 email- info@surf.ee

 
 

 
   
 
 
 
 
 



 

 
 


