
Pärnu Surfiklubi Amserv Cup
Race / I etapp
28. mai 2011

Võistlusteade
1. VÕISTLUSED

1.1  Pärnu Surfiklubi Amserv Cup 2011 sarja 1. etapp (edaspidi Võistlus), 
toimub Pärnu rannas.
1.2  Võistluste toimumis aeg on 28. mai 2011. a

2. KORRALDAV KOGU
2.1 Võistluste peakorraldaja (edaspidi korraldaja) on Pärnu Surfiklubi, 

 vastutav isik Aivar Vorman 53454314 
2.2  Võistluste sponsor on Amserv

3. REEGLID
3.1 Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:

3.1.1. ISAF'i Lohesurfi Võistlusreeglid 2009-2012 
http://www.internationalkiteboarding.org/images/documents/manuals/2009-
2012%20EKCR.pdf 

3.1.2. Käesolev võistlusteade
3.1.3. Purjetamisjuhis(ed)
3.1.4. Võisluskomitee otsused

3.2  Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest.
3.3  Võistluste korraldus lähtub headest surfitraditsioonidest.

4. KÕLBLIKKUS
4.1  Võistlus loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 1 (ühe) sõiduga.

5. VÕISTLUSGRUPID
5.1  Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates võistlusgruppides:

5.1.1. Üldarvestus – osalevad kõik võistlejad (vanusepiiranguteta);
5.1.2. Naised – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta)

6. OHUTUS
6.1  Iga võistleja vastutus on osaleda kogu võistluste jooksul kõige ohutumal viisil.
6.2 Päästevesti kandmine võistluste ajal on kohustuslik.
6.3 Päästevest ei tohi olla täispuhutav ning peab suutma hoida mageda vee pea 4kg 

metallraskust vähemalt 5 minutit.

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
8.1 Radade skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Avalikul Teadetetahvlil.

http://www.internationalkiteboarding.org/images/documents/manuals/2009-2012%20EKCR.pdf
http://www.internationalkiteboarding.org/images/documents/manuals/2009-2012%20EKCR.pdf


9. PUNKTIARVESTUS
9.1 Kehtib vähempunktisüsteem
9.2 Kõikidele võistlusgruppidele kehtib ühine võistlusrada ja selle läbimise kord, ühtne 

punktisüsteem ning ühine punktiarvestus. 
9.3 Esimene koht saab 1 punkti, teine koht saab 2 punkti, kolmas koht saab 3 punkti, iga 

järgmise koha punktid võrduvad võistlejate finišeerimiskohaga. 
9.4 Kui võistleja ei stardi (DNS), jätab etapi vahele (DNC), eirab “Ühe Minuti Reeglit” 

(OSC), katkestab võistlussõidu (RET), ei finišeeri (DNF) või saab karistuse tulemusena 
võistlussõidust diskvaliftitseerimise (DSQ), võrdub tema antud võistlussõidu 
punktisumma osavõtjate arvule vastava punktisummaga. 

10. PURJETAMISJUHISED
10.1 Purjetamisjuhised avaldatakse Võistluste Ametlikul Teadetetahvlil, hiljemalt 

Võistlustele registreerimise ajaks.

11. PÄEVAPLAAN
Laupäev, 28. mai 2011
10:00 – 11:30 Võistlustele registreerimine
11:30 Kiprite koosolek
12:00 Päeva esimene võimalik start
17:00 Päeva viimane võimalik start

12. AUHINNAD
12.1 Auhinnad antakse iga võistlusarvestuse kolmele parimale võistlejale.

13. REGISTREERIMINE
13.1 Võistlustele registreerimine toimub Regati büroos, mis asub Pärnu Rannas, 

Surfiklubi hoones.
13.2 Võistlustel osalemiseks tuleb tasuda osavõtutasu sularahas alljärgnevalt:

13.2.1. kõik võistlejad v.a. Pärnu Surfiklubi ja 
Eesti Lohesurfiliidu liikmed 15.- eur

13.2.2. Pärnu Surfiklubi ja Eesti Lohesurfiliidu liikmed 10.- eur
13.3 Kaardimakseid teostada ei ole võimalik.


