Eesti Lohesurfiliit

Kinnitatud 30.01.2017

KIIRUSSÕIDU EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE VÕISTLUSJUHEND
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolev Eesti Lohesurfiliidu (edaspidi ELL) Kiirussõidu Eesti Meistrivõistluste
(edaspidi Võistlus) Võistlusjuhend määrab ära Kiirussõidu Eesti Meistrivõistluse
läbiviimise ning sellel osalemise korra.
1.2. Võistlused korraldatakse vastavalt ELL EMV üldjuhendile, ISAF 2013-2016
Purjetamise Võistlusreeglitele, ISWC 2010 Rahvusvahelistele Kiirussõidu Klassi
Meistrivõistluste Reeglitele, 2011 aasta GPS Speedsurfing.com reeglitele, Võistlusteatele
ja peavõistlusjuhi otsustele. Vastuolude tekkimisel rakendatakse käesolevat
Võistlusjuhendit.
2. VÕISTLUSTE KORRALDAJA
2.1. Eesti Lohesurfiliidu Võistlused korraldab ELL või ELL-i poolt aktsepteeritud juriidiline
või füüsiline isik (edaspidi Korraldaja), kellega vajadusel sõlmitakse Võistluste
korraldamiseks õiguste ja kohustuste leping.
2.2. Käesolev üldjuhend peab olema aluseks Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste
koostamisel.
3. VÕISTLUSTE DISTSIPLIINID
3.1. Võistlusi korraldatakse järgmistes distsipliinides:
3.1.1. 5x10 sek.
4. VÕISTLUSTE KORRALDUS
4.1. Võistlusteade (NOR) väljastatakse ELL interneti kodulehel (www.lohesurf.ee) Sh.
talvisele ja suvisele kiirussõidu klassile eraldi.
4.2. Võistluste toimumise aeg on avaldatud ELL võistluskalendris. ELL võistluskalender
on avaldatud ELL interneti kodulehel (www.lohesurf.ee).
5. VÕISTLUSTEST OSAVÕTT
5.1. Võistlustest osavõtuõigus on kõigil kes läbivad võistlusteates ettenähtud ajaks
võistlustele registreerimise protseduuri ja on tasunud vajalikud tasud.
5.2. Võistlustulemused peab iga võistleja iseseisvalt alla laadima selleks ette nähtud
internetikeskkonnas, mis on ära märgitud võistlusteates.
5.3. Arvestatakse ainult Eesti Vabariigi veekogudel lohega sõidetud tulemusi.
5.4. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja ise.
6. VÕISTLUSGRUPID
6.1. Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates võistlusgruppides:
6.1.1. Mehed (M) – osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta);
6.1.2. Naised (N) – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);
7. VARUSTUSE PIIRANGUD
7.1. Võistlustulemuste arvestamiseks tuleb võistlejal kasutada spetsiaalseid seadeid, mis
on märgitud Võistlusteates.
7.2. Võistleja peab jälgima ja juhinduma seadete häälestusnõudeid. Seadete häälestus
on lahti kirjutatud Võistlusteates.

7.3. Võistlejad, kelle tulemuste failid ei vasta esitamisreeglitele on tühised.
7.4. Sõiduvarustus
7.4.1. LOHE. Lubatud on nii foil- kui ka täispuhutaval lohed.
7.4.2. LAUD. Talvehooajal on lubatud uisk, suusk ja lumelaud. Suvehooajal mistahes
lohelaud.
8. PUNKTIARVESTUS VÕISTLUSTEL
8.1. Kõikidele võistlusgruppidele kehtib ühtne punktisüsteem ning ühine punktiarvestus.
Lisaks ühistele võistlustulemustele (Üldarvestus), tuuakse eraldi välja ka kohad
võistlusgruppide (vt. P.6) lõikes, kusjuures punktisumma arvestatakse vastavalt
Üldarvestuse kohale.
Esimene koht saab 0,7 punkti, teine koht saab 2 punkti, kolmas koht saab 3 punkti, iga
järgmise koha punktid võrduvad võistleja finišeerimiskohaga.
8.2. Võistlusel visatakse maha kõik halvemad tulemused, arvesse läheb võistleja parim
tulemus igas distsipliinis.
8.3. Võrdsete tulemuste korral liidetakse võistlejate arvesse läinud sõidutulemused ning
väiksema summa saanud tulemus arvestatakse paremaks.
9. EDETABELI KOOSTAMINE ja AMETLIKUD TIITLID
9.1. Meistrivõistluste edetabel (edaspidi Edetabel) on avatud ainult Eesti Vabariigi
residentidele, kes on tasunud võistluslitsentsi.
9.2. Edetabelit peetakse igas võistlusgrupis eraldi.
9.3. Ametlik Kiirussõidu Eesti Meistri tiitel antakse välja, kui osavõtjate arv vastavas
võistlugrupis on või ületab 4(nelja) võistlejat. Vähem kui nelja võistleja puhul nimetatakse
parim.
9.4. Eesti meistritiitlid antakse välja kahes klassis:
9.4.1. Lohelaua kiirussõit (suvise hooaja parimad)
9.4.2. Tali lohelaua kiirussõit (talvise hooaja parimad)
10. VÕISTLUSTE AUHINNAD
10.3. Eesti meistrivõistluste medalid ja auhinnad antakse üle surfihooaja lõpetamisel

