
SLAALOMI EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE 
VÕISTLUSJUHEND

1.1.Käesolev Eesti Lohesurfiliidu (edaspidi EPL) Slaalomsõidu Eesti 
Meistrivõistluste (edaspidi Võistlus) üldjuhend määrab ära Slaalomi 
võistlusdistsipliini Eesti tiitlivõistluste läbiviimise ning nendel osalemise korra.

1.2.Võistlused korraldatakse vastavalt ISAF 2013-2016 Purjetamise 
Võistlusreeglitele, Rahvusvahelistele Funboard Klassireeglitele, Võistlusteatele 
(NOR – Notice of Race), Võistluste purjetamisjuhistele (SI – Sailing 
Instructions) ja peakohtuniku otsustele.

2. VÕISTLUSTE KORRALDAJA

2.1. Eesti Lohesurfiliidu Võistlused korraldab ELL või ELL-i poolt aktsepteeritud 
juriidiline või füüsiline isik (edaspidi Korraldaja).

2.2. Käesolev üldjuhend peab olema aluseks Korraldajale võistlusteate 
koostamisel.

3. VÕISTLUSTE KORRALDUS

3.1. Võistlussõidud toimuvad ja võistlusarvestust peetakse kui Võistlusele on 
registreerunud vähemalt 2 (kaks) võistlejat, ühes võistlusarvestuses.

3.2. Võistlus loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 1 (ühe) võistlussõiduga.

3.3. Võistlusteade (NOR) väljastatakse ELL interneti kodulehel 
(www.lohesurf.ee) hiljemalt 2 päeva enne Võistluse algust. Muudatused ja 
täpsustused võistlusinfos avaldatakse sealsamas jooksvalt ja kiprite 
koosolekul.

4. VÕISTLUSTEST OSAVÕTT

4.1.Võistlused on lahtised ja osavõtuõigus on kõigil rahvusliku alaliidu 
liikmetel), klassi reeglitega ette nähtud võistlusvarustust, täidavad korraldaja 
nõudmised ning kes läbivad võistlusteates ettenähtud ajaks võistlustele 
registreerimise protseduuri.

4.2. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.
4.3. Stardimaksu Võistlusel kehtestab korraldaja, kooskõlastades selle 
eelnevalt ELL-iga. 4.4. Ilmastikuoludest tingitud Võistluse ärajäämise korral 
stardimaksu ei tagastata.

5. VÕISTLUSARVESTUSED

5.1. Mehed

5.2. Naised 

http://www.purjelaualiit.ee
http://www.purjelaualiit.ee


6. VARUSTUSE PIIRANGUD

6.1.  Varustusele piiranguid ei ole

7. PUNKTIARVESTUS VÕISTLUSTEL

7.1. Kõikidele võistlusarvestustele kehtib ühine võistlusrada ja selle läbimise 
kord, ühtne punktisüsteem ning ühine punktiarvestus.

7.2.Võistlused peetakse väljalangemistabeli alusel, kusjuures esimese ringi 
stardikohad määratakse eelmise etapi või kvalifikatsiooniringi tulemuste 
põhjal. Väikese osavõtjate arvu korral võib peakohtuniku otsusega kasutada 
ühistarte.

7.3. Lisaks ühistele võistlustulemustele (Üldarvestus), tuuakse eraldi välja ka 
kohad võistlusarvestuste (vt. P.5.) lõikes.

7.4. Kehtib vähempunktisüsteem - esimene koht saab 1 punkti, teine koht 
saab 2 punkti, kolmas koht saab 3 punkti, iga järgmise koha punktid võrduvad 
võistleja finišeerimiskohaga .

7.5. Kui võistleja ei stardi (DNS), eirab “Ühe Minuti Reeglit” (OCS), katkestab 
võistlussõidu (RET), ei finišeeri (DNF) või saab karistuse tulemusena 
võistlussõidust diskvalifitseerimise (DSQ), võrdub tema antud võistlussõidu 
punktisumma tema võistlusgrupi osavõtjate arvuga + 1 punkt.

7.6. Võistluse halvimad tulemused visatakse maha alljärgnevalt:

7.6.1.  1–2sõitu 

7.6.2.  3–4sõitu 

7.6.3.  5–7sõitu 

7.6.4.  8 ja enam sõitu 

8. VÕISTLUSTE AUHINNAD JA AMETLIKUD TIITLID

8.1. Võistlustel, antakse auhinnad iga võistlusarvestuse kolmele parimale 
võistlejale.

8.3. Eesti Meistri tiitel antakse välja Slaalom distsipliinis, alljärgnevates 
võistlusarvestustes:
8.3.1. Naised
8.3.2. Mehed



8.4.Ametlik Slaalomi Eesti Meistri tiitel võistlusarvestuses antakse välja, kui 
osavõtjate arv vastavas võistlusarvestuses on või ületab 4 (neli) võistlejat. 
Vähem kui nelja võistleja puhul nimetatakse parim.

8.5. ELL, Korraldaja ja kõik asjast huvitatud võivad välja panna lisa- ja 
eriauhindu.

9. ERINÕUDED KORRALDAJALE

9.1. Võistlussõit peab sisaldama vähemalt kolme halssi.


