
 

 

 
 

TT:R Eesti meistrivõistlused lohelauas 

14.-16. august 2015  

VÕISTLUSTEADE 
 

1. VÕISTLUSED 

1.1	  2015	  EMV	  etapp	  võistlusdistsipliinis	  TT:R	  (Võistlused)	  toimuvad	  Pärnus,	  
Pärnu	  rannas.	  NB!	  Täpsem	  toimumise	  koht	  täpsustatakse	  vastavalt	  
ilmaprognoosile	  jooksvalt.	  

1.2	  Võistlus	  toimub	  vahemikul	  14.08	  -‐16.08.2014	  (Kahel	  päeval	  vastavalt	  
ilmaprognoosile).	  	  

1.3.	  Lõplik	  tolimumie	  koht	  ja	  ajakava	  täpsustatakse	  jooksvalt,	  kuid	  mitte	  hiljem	  
kui	  24h	  enne	  starti.	  

1.4	  Võistluste	  peakohtunik	  on	  Priit	  Simberg	  +372	  53408604	  

2. KORRALDAJA 

2.1	  Võistluste	  peakorraldaja	  (edaspidi	  Korraldaja)	  on	  MaxWave Surf Shop 
2.2	  Korraldaja	  kontaktid:	  Erkki	  Soosaar	  +372	  53440919	  info@maxwave.eu	  
2.3	  Võistluste	  toetajad/sponsorid:	  Eesti Lohesurfiliit, Amserv, Nevocar-
Carrem, Vestman, Ursus, 4 Energia, Underwave, C-Skins, Naish, 
SURFA.EE, MaxWave Surf Shop. 

3. REEGLID 

3.1	  Võistlused	  peetakse	  alljärgnevate	  reeglite	  ja	  juhiste	  alusel:	  
3.1.1	  EMV	  Üldjuhend	  ja	  EMV	  TT:R	  Võistlusjuhend	  	  
(http://lohesurf.ee/?page_id=485)	  
3.1.2	  Käesolev	  võistlusteade	  
3.1.3	  Peakohtuniku	  otsused	  
3.2	  Korraldaja	  on	  täielikult	  vastutav	  võistluste	  läbiviimise	  eest	  	  
3.3	  Võistluste	  korraldus	  lähtub	  headest	  lohesurfi	  traditsioonidest	  
 
 
 



 

 

4. VÕISTLUSGRUPID 

4.1	  Võistlusdistsipliin	  TT:R	  (TwinTip	  Race)	  	  
4.1.1	  Rajasõit	  Kahesuunalised	  lauad	  (TwinTip	  class)	  	  
TT:R	  mehed	  (avatakse	  alates	  4	  osavõtjast)	  
TT:R	  naised	  (avatakse	  alates	  4	  osavõtjast)	  
	  
5. REKLAAM 

5.1	  Võistleja-‐	  ja	  Korraldajapoolne	  reklaam	  on	  lubatud	  
5.2	  Võistlejal	  ja	  korraldajal	  on	  õigus	  keelduda	  reklaami	  paigaldamisest,	  kui	  
Korraldajapoolne/võistleja	  reklaam	  rikub	  või	  kahjustab	  võistleja	  isiklikku	  
varustust	  või	  korraldaja	  inventari	  (nt	  ei	  tule	  hiljem	  maha)	  
5.3	  Kõik	  võistlejad	  peavad	  olema	  kogu	  võistluse	  aja	  kättesaadavad	  
pildistamiseks	  ja	  intervjuudeks 

6. TURVA- JA PÄÄSTEVARUSTUSE KASUTAMINE 

6.1	  Vastavalt	  distsipliini	  juhendis	  ettenähtud	  korrale	  	  
6.2	  Kiiver	  soovitatav,	  vest	  kohustuslik 

 
7. VASTUTUS 

7.1	  Kõik	  võistlejad	  võistlevad	  täielikult	  omal	  vastutusel	  
7.2	  Võistlusele	  lähetamise	  ja	  võistlusest	  osavõtu	  kulud	  kannab	  võistleja	  
7.3	  Korraldaja	  ei	  ole	  vastutav	  ükskõik	  millise	  materiaalse	  kahju,	  kehalise	  
vigastuse	  või	  varustuse	  kaotsimineku	  eest	  nii	  maal	  kui	  merel,	  mis	  on	  
põhjustatud	  nii	  inimese	  kui	  varustuse	  poolt	  	  
7.4	  Võistlusel	  ja	  võistlussõitudel	  osalemine	  on	  täielikult	  iga	  võistleja	  ainuotsus	  
ja	  risk	  
 
8. RAJAD JA VÕISTLUSALA 

8.1	  Radade	  ja	  võistlusala	  skeem	  avaldatakse	  võistluspaigas	  Võistluste	  
Teadetetahvlil 

9. PUNKTIARVESTUS 

9.1	  Puktiarvestus	  toimub	  vastavalt	  Eesti	  Lohesurfiliidu	  EMV	  TT:R	  juhenditele 

10. VÕISTLUSTE AJAKAVA 

14.08.2014 (Reede) 
Reservis	  olev	  võistluspäev	  (kui	  laup.	  ja	  pühap.	  tuult	  ei	  ole)	  



 

 

10.00	  Registreerimine	  
11.00	  Kiprite	  koosolek	  
11.30	  Esimene	  võimalik	  start	  	  
17.00	  Viimane	  võimalik	  start	  
	  
15.08.2014 (Laupäev) 

Rajasõidu ametlik esimene võistluspäev 
10.00	  Registreerimine	  
11.00	  Kiprite	  koosolek	  
11.30	  Esimene	  võimalik	  start	  	  
17.00	  Viimane	  võimalik	  start	  
 
16.08.2014 (Pühapäev) 
Rajasõidu ametlik teine võistluspäev 
10.00	  Kiprite	  koosolek	  
10.30	  Esimene	  võimalik	  start	  	  
15.00	  Viimane	  võimalik	  start	  	  
16.30	  Autasustamine 
 

11. AUHINNAD 

11.1	  Auhinnad	  jagatakse	  vastavalt	  Eesti	  lohesurfiliidu	  EMV	  Üldjuhendile 

12. REGISTREERIMINE 

12.1	  TT:R	  (EMV)	  võistlustele	  registreerimine	  toimub	  kohapeal	  
võistlussekretariaadis.	  Stardimaksu	  tasumine	  sularahas.	  Enne	  võistlustele	  
registreerimist	  peab	  olema	  võistlejal	  tasutud	  võistluslitsents	  Eesti	  
Lohesurfiliidule.	  	  

12.2.	  TT:R	  Eesti	  meistrivõistlustest	  saavad	  osa	  võtta	  vaid	  Eesti	  kodanikud,	  kes	  
on	  tasunud	  stardimaksu	  ja	  võistluslitsentsi.	  

13. STARDIMAKSUD 

25	  eur	  +	  ELL	  võistluslitsents 

NB	  !	  
Eesti	  Lohesurfiliit	  tagab	  Eesti	  meistrivõistluste	  korraldamise	  erinevatele	  
lohelaua	  klassidele	  ja	  võistlejad,	  kes	  soovivad	  osaleda	  EMV	  arvestused	  
peavad	  tasuma	  aastase	  võistluslitsentsi,	  mis	  kehtib	  käesoleval	  aastal	  ning	  



 

 

võimaldab	  osaleda	  kõigi	  lohelauaklasside	  meistrivõistlustel	  (va	  Formula	  
Kite).	  
Võistluslitsentsi	  taotluse	  ja	  tasumise	  info	  leiad	  siit:	  

http://lohesurf.ee/?page_id=3323	  

TAOTLUSE	  saab	  esitada	  siin:	  
https://docs.google.com/forms/d/1fMm1nxcqpQMSbBZ8Wl5d4oGKy6miGFlff
0FPcbSUe9I/viewform?c=0&w=1	  

 

 


