EMV JUHEND KORRALDAJALE 2015
1.OHUTUS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Korraldaja vastutab võistluse ohutu läbiviimise eest. Hõlmates nii turvalist võistlusala nii merel kui
rannas, nii võistlejaid kui ka pealtvaatajaid.
Valmis peab olema esmaabi komplekt kui ka inimene, kes oskab anda esmast abi enne kiirabi
kohale jõudmist. Kindlasti tuleb enne ürituse algust teavitada kiirabi!
Olenevalt võistlusdistsipliinist kontrollib korraldaja turvanõuete täitmist, kui võistlejal ei ole ettenähtud
turvavarustust, siis ei ole võimalik tal startida.
Kui ilmastikutingimused muutuvad võistlejatele ohtlikuks, tuleb võistlus koheselt katkestada.
Ohu ilmnemisel rannast kaugel peab olema valmis veesõiduvahend, et korraldada ohtusattunu
kaldale toimetamine.

2.VARUSTUS
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Stradilippude komplekt.
Teadetetahvel.
Signaalpasunad, 2tk.
Nähtavad, ankrutega varustatud (piisava pikkusega köie olemasolu olenevalt vee sügavusest) ja
uppumatud poid raja maha märkimiseks.
Tuulekiirusemõõtja.
Veesõiduvahend koos meeskonnaga raja mahamärkimiseks ja päästemanöövrite läbiviimiseks.
Raadiosaatjad (min 2 tk).

3.INFRASTRUKTUUR
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Helisüsteem võistlusinformatsiooni edastamiseks. Soovituslikult mikrofoniga võistluste käigu
kajastamine.
Arvuti ja prinitmisvõimalus.
Varjualune võistlejatele ja kohtunikele.
Puhas joogivesi võistlejatele ja kohtunikele.
Toitlustusvõimalus.
WC kasutamise võimalus.

4.MEESKOND
4.1
4.2
4.3

Sertifitseeritud peakohtunik, lisaks vähemalt kolm Eesti Lohesurfiliiduga kooskõlastatud
kohtunikku.
Kohtunikele tasutakse transpordikulud ja päevarahad vastavalt EJL päevatasumääradele,
mitmepäevase võistluse puhul korraldatakse ka majutus.
Võistluse sekretär.

5.AUHINNAD
5.1

Võistlusel autasustatakse võistlejaid sõltuvalt võistlejate arvust võistlusklassis:
2 võistlejat – 1 auhind
3 võistlejat – 2 auhinda
4 - 19 võistlejat – 3 auhinda
20-50 võistlejat – autasustatakse 20% võistlejate arvust
50 või enam – autasustatakse vähemalt 10võistlejat
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6.KOMMUNIKATSIOON
6.1
6.2
6.3
6.4

Võistlusteade (NOR) avaldatud vähemalt 7 päeva enne võistluse algust (vastavalt EMV
üldjuhendile).
Lõplik kinnitus võistluste toimumise või mittetoimumise kohta avaldatakse hiljemalt 24 tundi enne
võistlusteates toodud ajakava järgset võistluste algust.
Võistluspaiga muudatus NOR’is väljatoodud alternatiivide raames avaldatakse hiljemalt 36 tundi
enne võistluste algust.
Võistlustulemused avaldatakse hiljemalt 24h jooksul meediakanalites.

7.MUUDATUSED VÕISTLUSGRAAFIKUS
7.1
7.2

Kõikidele eelregistreerunutele tuleb saata sellekohane meil.
Vastavasisuline teada tuleb lisada ELL’i kodulehele hiljemalt 24h enne võistlusteates toodud ajakava
järgset võistluste algust.
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