
 

 Pärnu Surfiklubi Amserv Cup Hangtime etapi  

võistlusteade  

 

 
VÕISTLUSTE TOIMUMISE KOHT, AEG NING KORRALDAJA  
 

Pärnu Surfiklubi Amserv Cup Hangtime etapp toimub 14.09.2011.a. Pärnus 

promenaadi lõpus Pärnu Surfiklubi surfialal.  

 

Registreerimine algab 10.00. Kipparite koosolek 11.00. Esimene start vastavalt kipparite 

koosoleku otsusele, võimalik juba 12.00.  

 

Võistluste peakorraldajad (edaspidi Korraldaja) on Pärnu Surfiklubi ja MaxWave Surfshop. 

  

 

VÕISTLUSTE KORRALDUS  
 

Hangtime etapp peetakse KPWT reeglite, käesoleva võistlusjuhendi ja peakohtuniku otsuste 

kohaselt.  

 

Ametlik võistluste info väljastatakse teadete tahvlile hiljemalt 2 tundi enne juhises määratud starti 

ja täpseim info jagatakse kiprite koosolekul.  

 

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

kitesurfi traditsioonidest.  

 

 

VÕISTLUSKLASSID JA AUHINNAD  
 

Hangtime etapil peetakse arvestust kahes võistlusklassis: mehed ja naised.  

 

Hangtime etapi mõlema võistlusklassi kolme paremat autasustatakse diplomite ning auhindadega.  

 

 

 

OSAVÕTUTINGIMUSED  
 

Hangtime on lahtine võistlus ja osavõtuõigus on kõigil soovijail, kes läbivad võistlusjuhendis 

ettenähtud ajaks võistlustele registreerimise protseduuri: täidavad osavõtuavalduse ja maksavad 

stardimaksu.  

 

Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.  

Kõik võistlejad võistlevad omal vastutusel.  

Päästevesti ja kiivri kandmine ei ole kohustuslik.  

Varustusele piiranguid ei ole.  

 

 

VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE  

 

Võistlustele registreerimise aeg on 14.09.2011 kell 10.00-11.00.  



Võistlustele registreerimiseks tuleb täita osavõtuavaldus ning tasuda stardimaks.  

Stardimaks on 15 EUR. ELL liikmetele ning Pärnu Surfiklubi liikmetele 10 EUR.  

 

 

VÕISTLUSDISTSIPLIIN, STARTIDE ARV JA AJAD  

 

Võistlused sõidetakse võistlusalal, mille skeem paigutatakse teadetetahvlile. Täpsem 

informatsioon antakse kiprite koosolekul.  

Võistlused loetakse kordaläinuks vähemalt ühe ringi läbiviimisel. Suure võistlejate arvu puhul 

jätkab võistlusi väiksem grupp finaliste, kes selguvad peakohtuniku otsuse alusel ühe või kahe 

ringi tulemuste põhjal.  

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

Iga võistlejal on kohustus ja vastutus teada, millal (mitmendana, kelle järel) ta võistleb.  

 

 

TUULEMIINIMUM  

 

Võistluste toimumise, tulenevalt ilmastikutingimustest, otsustab peakohtunik.  

 

 

KIPRITE KOOSOLEK  
 

Võistluste läbiviimise täpsem info jagatakse kiprite koosolekul.  

Kiprite koosolek algab võistluspäeval kell 10.00.  

Kiprite koosolekul osalemine on võistlejatele kohustuslik. Kiprite koosolekult puuduv võistleja 

võidakse diskvalifitseerida ilma hoiatuseta.  

 

 

VÕISTLEJATE JAOTUS TABELISSE, TULEMUSTE ARVESTAMISE KORD  
 

Võistlejate võistlusjärjekord loositakse.  

Juhul kui võistleja ei stardi oma järjekorra ajal, jääbki tal selles ringis katse sooritamata ning 

väljaspool järjekorda ega ka ringi lõpus uut katset ei anta.  

Kolm parimat selguvad kõikide ringide kokkuvõttes. Kõige kauem õhus püsinud võistleja saab 

esikoha jne.  
Hüpe loetakse sooritatuks siis, kui võistleja jätkab sõitu peale hüpet. Otsuse, kas katse loetakse 

sooritatuks, või mitte, teeb kohtunike meeskond (3 kohtunikku) peakohtuniku juhtimisel. 


