
Kinnitatud 16.04.2020 

EMV VÕISTLUSJUHEND BIG AIR 

1. VÕISTLUSE TOIMUMISE KOHT, AEG NING 
KORRALDAJA 

1.1. Eesti Meistrivõistlus (edaspidi EMV) distsipliinis Big Air 
(edaspidi võistlus) toimuvad vastavale Eesti Lohesurfiliidu 
(ELL) võistluskalendrile ja korraldaja poolt väljastatud 
võistlusteatele (NOR). 

2. KVALIFIKATSIOONI JA LÕPPVÕISTLUSE 
KORRALDUS 

2.1. Võistlust peetakse EMV üldjuhendi, Võistlusteate 
(NOR), käesoleva Võistlusjuhendi alusel. Kõik 
võistlusjuhendid asuvad ELL kodulehel http://lohesurf.ee/?
page_id=4272 

2.2. Ametlik võistluste info väljastatakse teadete tahvlile 
hiljemalt 1 tund enne juhises määratud starti ja täpseim 
info jagatakse kiprite koosolekul. 

2.3. Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise 
eest. 

2.4. Võistlus viiakse läbi väljalangemissüsteemis. Ühes 
lõppvõistluse heatis ei tohi olla rohkem kui 4 inimest. 
Võistlus loetakse toimunuks vähemalt ühe 
väljalangemisvooru toimumisega; 

2.5. Juhul kui võistlustele on registreerinud rohkem kui 10 
võistlejat on võistluse korraldajal õigus läbi viia 
kvalifikatsiooni võistlus, kasutades selleks WOO kõrguse 
tulemusi. WOO tulemuste põhjal paigutatakse 10 kõige 
kõrgema hüppe sooritanud võistlejat lõppvõistluse heati 
tabelisse;  
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2.6. WOO kvalifikatsiooni võistluse miinimum heati pikkus 
on 20 minutit ja heatis osalejate arvu määrab peakohtunik 
arvestades võistluspaiga olusid; 

2.7. WOO kõrgeima hüppe tulemuse põhjal saavad kõik 
võistlejad oma võistluskoha, välja arvatud 10 esimest 
tulemust, kes selgitavad oma tulemuse lõppvõistlusel;

2.8. Korraldaja peab tagama võistlusala piiritlemise enne 
kiprite koosolekut;  

2.9. Kiprite koosolek peab toimuma ettenähtud ajal; 

2.10. Informatsioon võistluste päevakava ja muudatuste 
kohta peab olema kajastatud Ametlikul Teadetetahvlil; 

2.11. Võistlussõitude edasilükkamised toimuvad 1 tunni 
kaupa, kui peakohtunik ei ole seda avalikul teadetetahvlil 
või kiprite koosolekul teisiti teatavaks teinud. 

2.12. Võistlusteade (NOR) väljastatakse ELL interneti 
kodulehel (http://www.lohesurf.ee) 7 päeva enne EMV 
etapi algust. Muudatused ja täpsustused võistlusinfos 
avaldatakse sealsamas jooksvalt. Etapi toimumine 
kinnitatakse hiljemalt 24h enne EMV etapi algust. 
Tuule puudumisel võib etapi ära jätta. Võimalusel tehakse 
hooaja jooksul reservvõistlus. 

3. VÕISTLUSARVESTUSED JA AUHINNAD 

3.1. Arvestust peetakse vastavalt EMV üldjuhendile (üld-, 
naised ja noored (U18)). Vastavalt tingimustele ja 
osalejate arvule, võivad korraldajad ise otsustada kas B-
liiga (rookie) võistlus tehakse eraldi või mitte. B-liiga 
võitjad EMV arvestuses ei osale. 

 
3.2. Võistlusel autasustatakse võistlusgruppide 
esikolmikuid sõltuvalt võistlejate arvust grupis 
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 10 võistlejat 

4. OSAVÕTUTINGIMUSED, OHUTUSNÕUDED ja 
SÕITJA VASTUTUS 

4.1. EMV etapid võivad olla lahtised ja osavõtuõigus on 
kõigil soovijail kes täidavad korraldaja nõudmised (reklaam 
varustusel, võistlussärk, jne.) ja läbivad võistlusteates 
ettenähtud ajaks võistlustele registreerimise protseduuri ja 
tasuvad vajalikud maksud (osavõtumaks, võistluslitsents). 

4.2. Stardimaksu võsitlustel kehtestab korraldaja, 
kooskõlastades selle eelnevalt Eesti Lohesurfiliiduga. 

4.3. Juhul kui võistleja vanus on 16 või noorem peab 
olema võistlejal kaasas lapsevanema või ametliku hooldaja 
kirjalik luba võistlemiseks. 

4.4. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud 
kannab võistleja.  

4.5. Varustusele piiranguid ei ole. 
4.6. Kõik võistlejad võistlevad omal vastutusel. 
4.7. Kiivri ja löögi/päästevesti kasutamine on soovituslik. 

4.8. Allatuules sõitval võistlejal on eesõigus. Seega 
pealttuule sõitjad ei alusta manöövrit, kui allatuult jääb 
surfar. Allatuules olev sõitja hoiab lohe all ja pealtuule 
sõitja hoiab lohe kõrgemal. 

4.9. Võistlejad peaksid hoiduma järskudest 
kursimuutustest, kui see võib segadusse ajada või 
takistada teisi sõitjaid. 

4.10. Iga sõitja on vastutav igasuguse vara kahjustuse 
eest või vigastuste tekitamisel kolmandale osapoolele, kui 
tuleb välja, et süüdi on sõitja varustus või tema ise. 



4.11. Iga sõitja peab aitama teist sõitjat, kui teine juhtub 
olema ohus, aga ainult juhul, kui ta on võimeline seda 
tegema. 

4.12. Kõik ohutusmeeskonna, peakohtuniku või korraldaja 
poolt antud instruktsioonid, nii vees kui maapeal, tuleb 
täita otsekohe. 

4.13. Igal võistlejal peab olema võistlusel kaasas töötav ja 
laetud WOO mõõdik koos laual oleva kinnitusklambriga.  

5. PROTESTIDE ESITAMINE 

5.1. Kõikidel võistlejatel on õigus esitada protest, kui 
võistluse käigus nende õigusi rikutakse. 

5.2. Protest tuleb esitada koheselt peale enda sõidu (Heat) 
lõppemist peakohtunikule suuliselt. Hiljem esitatud 
proteste ei arvestata. 

5.3. Kui võistlustel ei ole moodustatud eraldi 
protestikomiteed, siis teeb otsuse peakohtunik 
nõupidamisel teiste kohtunikega. Otsus edasikaebamisele 
ei kuulu. 

6. VÕISTLUSDISTSIPLIIN, STARTIDE ARV, AJAD JA 
STARDISIGNAALID 

6.1. Võistlused sõidetakse võistlusalal, mille skeem 
paigutatakse teadetetahvlile. Täpsem informatsioon 
antakse kiprite koosolekul. 

6.2. Sõitjad ei tohi siseneda võitlusalasse, kui nad 
parasjagu ei võistle. Kui nad siiski seda teevad, tehakse 
neile esimene hoiatus. Kui see kordub võib neid ees oodata 
diskvalifitseerimine sõidust (Heat), ringist (Round) või kogu 
võistluselt üldse. 

6.3. Iga sõitjat, kes surfab ohtlikult või solvab kedagi 
suusõnaliselt, ootab ees hoiatus. Olenevalt solvangu 



tõsidusest võib neid ees oodata diskvalifitseerimine sõidust 
(Heat), ringist (Round) või kogu võistluselt üldse. 

6.4. Stardiajad teadustatakse kiprite koosolekul ning 
pannakse välja infotahvlile. 

6.5. Stardisignaalid täpsustatakse kiprite koosolekul. 

6.6. Ühe ringi (Round) siseselt, iga sõidu (Heat) 
lõpusignaal on järgmise sõidu eelsignaaliks. 

6.7. Muud visuaalsed signaalid täpsustatakse kiprite 
koosolekul. 

6.8. Visuaalsete signaalidega võib kaasneda kõlaline 
signaal, kuid loeb ainult visuaalne signaal. 

6.9. Iga järgneva ringi (Round) stardiprotseduur algab 
kohe peale võistlejate paigutamist tabelisse, vastavalt 
eelmise ringi sõidutulemustele. 

6.10. Võistlussõitude korraldus: 
6.10.1.Sõidu (Heat) kestus lõppvõistlusel on 5 minutit. 
Igas järgmises ringis (Round) võib olla Sõidu (Heat) kestus 
lõppvõistlusel kuni 7 minutit. 

6.10.2. Ühes lõppvõistluse sõidus on lubatud sooritada 
piiramatu arv hüppeid, millest 3 paremat läheb arvesse. 

6.11. Sõitude (Heat) kestust on peakohtunikul õigus muuta 
ainult iga ringi alguses. 

6.12. Tabel ja tulemused on väljas alal, mis teadustatakse 
kiprite koosolekul. 

6.13. Igal võistlejal on kohustus ja vastutus teada, millises 
sõidus (Heat) ta võistleb. 

7. VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE 

7.1. Võistlustele registreerimine on täpsustatud NOR’is ja 
ELL ning Korraldaja kodulehel. 



7.2. Võistlustele registreerimiseks tuleb täita 
osavõtuavaldus ning tasuda maksud 

7.3. Ilmastikuoludest tingitud Võistluste ärajäämise korral 
stardimaksu ei tagastata 

8. TUULEMIINIMUM 

8.1. Tuulemiinimum on 8 m/s (keskmine) 

8.2. Võistluste toimumise, tulenevalt ilmastikutingimustest, 
otsustab peakohtunik. 

9. KIPRITE KOOSOLEK 

9.1. Võistluste läbiviimise täpsem info jagatakse kiprite 
koosolekul. (sh. soojenduse kestus, stardi aeg, lipu 
signaalid jms.) 

9.2. Kiprite koosolekul osalemine on võistlejatele 
kohustuslik. Kiprite koosolekult puuduva võistleja võib 
peakohtunik diskvalifitseerida ilma hoiatuseta. 

10. TÄHISED JA REKLAAM 

10.1. Võistleja ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud. 

10.2. Võistlejal on õigus keelduda reklaami paigaldamisest, 
kui korraldajapoolne reklaam rikub või kahjustab võistleja 
isiklikku varustust (ei tule hiljem maha). 

10.3. Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja 
kättesaadavad pildistamisteks ja intervjuudeks. 

11.LÕPPVÕISTLUSE VÕISTLEJATE JAOTUS 
TABELISSE, VÄLJALANGEMISSÜSTEEM, HINDAMINE 
JA PUNKTIARVESTUS 

11.1. Vastavalt tingimustele ja osalejate arvule, 
kasutatakse kas Single Elimination või Double Elimination 
väljalangemissüsteemi. 



11.2. Võistlejad jaotatakse tabelisse loosiga. Esimeses 
ringis asetatakse üksteisest eraldi grupi eelmise aasta 
tulemuste alusel esikolmik, kui võistlejaid on vähemalt 6. 
Alla 6 võistlejaga grupis eraldatakse eelmise aasta esimene 
ja teine koht. 

11.2. Kohtunikežürii koosneb vähemalt kolmest ELL poolt 
tunnustatud hindavast kohtunikust. Hindamisel 
arvestatakse kõrgust (u 70%) ja üldmuljet (u 30%). 
Arvesse võetakse veel hüppe riskifaktorit, innovatsiooni, 
eriilmelisust, jõulisust, kiirust ja maandumist. Kukutud 
hüppeid ei arvestata. 

11.3. Juhul kui võistleja ei stardi (DNS), katkestab sõidu 
(DNF) või saab karistuse (DSQ) tulemusena võistlussõidust 
diskvalifitseerimise, saab vastasvõistleja automaatselt 
järgmisse sõitu. 

11.4. LÕPVÕISTLUSE STARDIPROTSEDUURID 



12. EMV EDETABELI KOOSTAMINE 

12.1. EMV edetabel (edaspidi Edetabel) on avatud 
ainult Eesti Vabariigi residentidele, kes omavad ELL 
poolt väljastatud võistluslitsentsi. Punktiarvestuseks 
kasutatakse IKA punktisüsteemi. Etappide kokkuvõttes 
võidab rohkem punkte teeninud võistleja. Viigi puhul 
lahendatakse punktivõrdsus lähtudes viimase etapi 
tulemusest. Punktivõrdsus lahendatakse vaid 
esikolmikuni. Kui võistleja ei osale etapil, saab ta selle 
eest 0 punkti. 

12.2. Edetabelit peetakse igas võistlusgrupis eraldi 
vastavalt EMV Üldjuhendile. 

12.3. Meistitiitlid antakse välja võistlusgruppides, kus 
on osalenud vähemalt 4 võistlejat. 


