
Eesti Lohesurfiliidu poolt kinnitatud 05.05.2020 
LOHELAUA TT:R RACE EESTI MEISTRIVO ̃ISTLUSTE 
VO ̃ISTLUSJUHEND  

1. U ̈LDSA ̈TTED   
1.1. Ka ̈esolev Eesti Lohesurfiliidu (edaspidi ELL) TT:R Eesti 
Meistrivo ̃istluste (edaspidi Vo ̃istlus) vo ̃istlusjuhend ma ̈a ̈rab a ̈ra TT:R 
vo ̃istlusdistsipliini Eesti tiitlivo ̃istluste la ̈biviimise ning nendel 
osalemise korra.   
1.2. Vo ̃istlused korraldatakse vastavalt EMV üldjuhendile, WS 
Purjetamise Vo ̃istlusreeglitele, RRS lisa F, Vo ̃istlusteatele (NOR – 
Notice of Race), Vo ̃istluste purjetamisjuhistele (SI – Sailing 
Instructions) ja peakohtuniku otsustele.  

2. VO ̃ISTLUSTE KORRALDAJA   
2.1. Eesti Lohesurfiliidu Vo ̃istlused korraldab ELL vo ̃i ELL-i poolt 
aktsepteeritud juriidiline vo ̃i fu ̈u ̈siline isik (edaspidi Korraldaja).   
2.2. Ka ̈esolev u ̈ldjuhend peab olema aluseks Korraldajale 
vo ̃istlusteate koostamisel.  

3. VO ̃ISTLUSTE KORRALDUS   
3.1. Vo ̃istlusso ̃idud toimuvad ja vo ̃istlusarvestust peetakse kui 
Vo ̃istlusele on registreerunud vähemalt 4 (neli) vo ̃istlejat, u ̈hes 
vo ̃istlusgrupis.  
3.2. Vo ̃istlus loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 1 (u ̈he) 
vo ̃istlusso ̃iduga.   
3.3. Vo ̃istlusteade (NOR) va ̈ljastatakse ELL interneti kodulehel 
(www.lohesurf.ee) hiljemalt 4 pa ̈eva enne Vo ̃istluse algust.  
3.4. Vo ̃istluste toimumise ajad on avaldatud ELL (www.lohesurf.ee) 
vo ̃istluskalendris  

4. VO ̃ISTLUSTEST OSAVO ̃TT   
4.1. Vo ̃istlused on lahtised ja osavõtuo ̃igus on ko ̃igil Eesti Vabariigi 
kodanikel, kes omavad klassi reeglitega ette na ̈htud vo ̃istlusvarustust, 
ta ̈idavad korraldaja nõudmised (reklaam, vo ̃istlussa ̈rk, jne.) ning kes 
la ̈bivad vo ̃istlusteates ettena ̈htud ajaks vo ̃istlustele registreerimise 
protseduuri.   



4.2. Vo ̃istlusele la ̈hetamise ja vo ̃istlusest osavo ̃tu kulud kannab 
vo ̃istleja.   4.3. Stardimaksu Vo ̃istlusel kehtestab korraldaja, 
koosko ̃lastades selle  

eelnevalt ELL-iga. 4.4. Ilmastikuoludest tingitud Võistluse 
a ̈raja ̈a ̈mise korral stardimaksu ei tagastata.  

5. VO ̃ISTLUSGRUPID   
5.1. U ̈ldarvestus – osalevad ko ̃ik vo ̃istlejad (vanuse- ja 
soopiiranguteta); 5.2. Naised – osalevad ko ̃ik naisvo ̃istlejad 
(vanusepiiranguteta);   
5.3. Youth (U18) – osalevad vo ̃istlejad.  

6. VARUSTUSE PIIRANGUD   

 
6.1. Varustusele piirangud vastavalt Rahvusvahelistele IKA TT:R 
klassireeglitele. Ühesuunaline laud ei ole lubatud. 

6.1.1.  Lauaks võib olla mistahes kahe suunaline TT laud. Uimed 
peavad asetsema  tootja poolt ette nähtud kohtades ja laual ei tohi  
olla rohkem kui 4 uime. 

6.1.2 Uimed ei tohi olla pikemad kui 75mm ja laiemad kui 130mm 

6.2. Registreerida tohib maksimaalselt 4 lohet 

6.3. Lohe liinid ei tohi olla pikemad kui 45meetrit 

6.4. Lohedeks võivad olla mistahes IKA-s registreeritud lohed. 

6.5. Custom lohedega võistelda ei tohi. 

 

7. PUNKTIARVESTUS VO ̃ISTLUSTEL   
7.1. Ko ̃ikidele vo ̃istlusarvestustele kehtib ühine vo ̃istlusrada ja selle 
la ̈bimise kord, sarja po ̃hiselt u ̈htne punktisu ̈steem ning u ̈hine 
punktiarvestus.  



  
7.2. Kehtib va ̈hempunktisu ̈steem - esimene koht saab 0,7 punkti, 
teine koht saab 2 punkti, kolmas koht saab 3 punkti, iga järgmise 
koha punktid vo ̃rduvad vo ̃istleja finis ̌eerimiskohaga. 7.5. Kui 
vo ̃istleja ei stardi (DNS), eirab “U ̈he Minuti Reeglit” (OCS), 
katkestab vo ̃istlusso ̃idu (RET), ei finis ̌eeri (DNF) vo ̃i saab karistuse 
tulemusena vo ̃istlusso ̃idust diskvalifitseerimise (DSQ), võrdub tema 
antud vo ̃istlusso ̃idu punktisumma tema fliidi viimase koha 
punktisummaga. 7.5.1. Fliiti sisese punktivo ̃rdsuse korral jagatakse 
punktid vastavalt so ̃idu stardija ̈rjekorrale, v.a. viimane fliit.  

7.6. Vo ̃istluse halvimad tulemused visatakse maha alljärgnevalt: 
7.6.1. 1 – 2 so ̃itu mahaviskamisi ei ole   

7.6.2. 3 – 4 so ̃itu 1 halvima so ̃idu mahaviskamine  7.6.3. 5 – 7 so ̃itu 2 
halvima so ̃idu mahaviskamine  

7.6.4. 8 ja enam so ̃itu 3 halvima so ̃idu mahaviskamine  
7.7. Punktivo ̃rdsus lahendatakse vastaval Purjetamisreeglitele (RSS 
A.8)  

8. VO ̃ISTLUSSARJADE EDETABELITE KOOSTAMINE   
8.1. Edetabeli punktiarvestus toimub vastavalt EMV u ̈ldjuhendile.  

9. VO ̃ISTLUSTE AUHINNAD JA AMETLIKUD TIITLID   
9.1. Vo ̃istluste sarja etappidel antakse auhinnad vastavalt EMV 
u ̈ldjuhendile.  
9.2. Vo ̃istluste EMV sarja kokkuvõttes, antakse auhinnad iga 
vo ̃istlusarvestuse kolmele parimale Eesti Vabariigi residendist 
vo ̃istlejale.   9.3. Eesti Meistri tiitel antakse TT:R Race distsipliinis 
va ̈lja vastavalt EMV u ̈ldjuhendile.  
9.4. ELL, Korraldaja ja ko ̃ik asjast huvitatud võivad va ̈lja panna lisa- 
ja eriauhindu.  
9.5. Vo ̃istlussarja kokkuvõtvate tulemuste alusel välja antavad Eesti 
meistrivo ̃istluste medalid antakse u ̈le Surfihooaja lo ̃petamisel, millest 
teavitatakse ELL kodulehel www.lohesurf.ee.  

 



10. Rada 

10.1. Rada peab koosnema ülessetuule, allatuule ja võimaluse korral 
külgtuule kursist. 

10.2. Ülessetuule märk peab olema vähemalt 400m allatuule märgis 
kõrgemal. 

11. Tuul 

11.1. Tuule miinimum on vähemalt 12sõlme stardikaatrist 
mõõdetuna. 

12. ERINO ̃UDED KORRALDAJALE   
12.1. Vo ̃istlust vo ̃ib pidada nii na ̈dala sees kui na ̈dalavahetusel, kuid 
vo ̃istlus ei tohi kattuda teise ELL kalendrivõistlusega.  
12.2. Vo ̃istluse toimumine, asukoht ja võistluspa ̈evade arv 
otsustatakse vastavalt ilmaprognoosile, kuid mitte hiljem kui 24 h 
enne vo ̃istluse algust.   

	  


