ELL koosolek 12.okt 2011
kohal Rauno Pikkor, Margus Otsa, Heikki Gross.
Puudus Erkki Soosaar, Siim Toim
Arutluse teemad:
1. 2011 hooaja võistluste kokkuvõte, analüüs ärajäänud võistluste oasas.
Probleemiks juhendi üleslaadimine ELL lehele, pressiteadete koostamine,
fotograafid ja filmimehed, kaater.
2. 2012 etappide arv EMV-l
3. Freestyle vanuseklassid- noored alla 18 a. –otsustati mitte kehtestada
4. Punktiarvestus- arutlus ühe ja teise punktisüsteemi plusside ja miinuste üle.
Üldine seisukoht on ,et punktisüsteem ei teeks võistlejatele liiga, kes etappidelö
aktiivselt osalevad. Teisalt peegeldaks võimalikult adekvaatselt jõudude
vahekorda
5. Etappide mahaarvamine- protokollis allpool lahtiseletatud
6. Race raja min pikkus – vähemalt 10 minutit
7. Välismaalt pärit võistlejate osalemine EMV etappidel- otsustati lubada,
vaatamata sellele, et võivad Eesti võistlejate omavahelises arvestuses- eriti
freestyles olulisi muudatusi esile kutsuda
8. Meedia kajastust parandada, kasutades Kerli abi
9. Võistluste auhinnad- tase pole üleliia kõrge. Suurepärane erand oli Saaremaal
korraldatud etapp. Ettepanek- igal etapil võiks olla karikad.

Arutlusel olnud ettepanekud:
EMV miinimumnõuete kehtestamine (N. Sätestada lepingutes korraldajatega)
Supp
Joogid
Miinimum auhinnafond
Pildid
Võimalusel film
Meediakajastus (pressiteated, tulemused kodukale sh ELL-i kodukale,
intervjuud)
Tuule olemasolul kohustus korraldada
Ühtne võistluste ülesehitus
Maks/trahv lepingust mittekinnipidamise korral
Võistlustest üldiselt
Ajakava paika kevadel – ainult kindlate korraldajatega (leping ELL-iga)
Võistlushooaeg 15. mai-15. sept
Race ja freestyle ühel päeval kui vaja, erineval päeval kui võimalus
(ühe võistluse raames)
Single ja double elimination vaheldumisi meeste ja naiste arvestuses,
et jääks aega puhata või erinevatel päevadel
Punktisüsteem ja selle arvestamine heatide loosimisel
A ja B liiga
Võistlusala märkimine ja sellega arvestamine kohtunike ja korraldajate
poolt (30 m kaldast)
Võistluste korraldamise hea näide Saaremaalt – kohalik korraldaja
tagab infrastruktuuri ja korraldaja viib võistluse läbi.
Kuidas saada juurde võistlejaid?
Osalustasu ilma saavutusvajaduseta võistleja jaoks liiga suur
B liigale muu distsipliin n: rokie ride

Race
A liigas EMV tiitel, B liigas karikas
A liiga võistlusrada 10 km
B liiga rada pikemaks kui praegu TT rada
Radade põhirõhk ülestuult ja allatuult rajaosale
Radade sissepanemisel kasutada gps-i
Abipoid raja pööramispunktidesse, et vältida kokkupõrkeid

Muud ettepanekud ELL-ile
Kohtunike trikikoolitus – videokoolitusena, kontrolltöö
Üldise trikitabeli koostamine
Talvised ametlikud võistlused
Meediaga suhtlemine
o Meediaplaan
o Ajakirjanikega partnersuhete loomine
o Järelkajastus
Sponsorite, rahastajate otsimine
ELL-i tegevus läbipaistvamaks – protokollid, ülevaated
IKA-ga liitumine
ELL struktuuri väljatöötamine sh liikmete roll ja soodustused
Korraldada 2 korda aastas täikat- surfiturgu
Leida võimalused võistlejatel rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks
Koostöö EOK-ga kui race olümtiaalaks kinnitatakse ja luua koondis
Korra tagamine rannas
o Koolitajatelt paluda, et õppijad paneksid lohele rohelise lipu
o Turvalisuse koolitused
o Püüda tagada, et surfitsoonis ei oleks ohtlikke asju (metallist
kabiinid, pingid jmt)
o Välja töötada süsteem, millega tagada turvalisus (litsentsid,
koostöö koolitajatega, reeglid)
Kaardistada vabatahtlike ressurss
o Priidu – kõlarid, heat´i tabel, sponsorite otsimine, vokidoki,
kohtunik kui vaja
o Kristiin – meediaga suhtlemisel abistamine, juhendamine
o Kerli – projektid, kommunikatsioon liikmete vahel
o .....
EMV kalendaarne planeerimine ja etappide arv
See teema on saanud kõige rohkem eriarvamusi ja seega tuleks sellele eraldi
keskenduda ja välja selgitada parim varjant...
Palju etappe 5-6
Või 3 suurt ja hästi korraldatud võistlust (2-3 päeva, koos fun
elemendiga)
5 etappi (race)
Toimumine ja ärajätmine
o Võistlus toimub 1 päev
o Võistlus toimub 2-3 päeva (sellel hetkel kõige rohken hääli
sõnavõtjate seas)

o
o
o

Võistlus toimub ainult korraliku prognoosiga
Võistlus lükatakse edasi kui prognoosi ei ole
Võistlust ei lükata prognoosi puudumise tõttu edasi, kuid
kohalolijad saavad punktid
Etteteatamine
o 2 nädalat ette
o 3 päeva ette
o Mitu päeva ette kinnitus?
VASTUVÕETUD OTSUSED:
1. Punktisüsteem : muuta juhendis punkitiarvestus järgmiselt: võistlusel
mitteosaleja punktid- osalejate arv pluss 1
2. ELL web lehele, fb ELL, kitezone, united kiters tulemused üles peale iga
etappi
3. Kiiver soovituslik (enne oli kohustuslik)
4. Hooaja alguses traditsiooniks koolitajate kokkusaamine igal kevadel.
Rannareeglid, surfialad, turvalisus, arengud ja muudatused koolituses
5. EMV kohtunike koolitus kevadel Tarmo poolt. Kohtunike motiveerimine:
ELL poolt aktsepteeritud kohtunik, rahaline kompensatsioon, võistluse
korraldaja viib kohtunikud võistlustele ja toob tagasi, ELL –l tekib
kohtunike nimekiri, kes on valmis.
6. 2012 EMV võiks teha 4-5 etappi. Võistlus kahepäevane, mõlemal päeval
freestyle ja/või race. Jorma saadab listi võistlustel vajalikust.
7. Priidu Null abi struktuuri loomisel ja promo tegemisel võistluse jaoks.
8. Meedia jaoks tuleb ise filmida ja kohale viia meedia kanalitesse.
9. Töögrupp kes koosatb võistluse läbiviimise korraldusplaani mis hõlmab
kõiki küsimusi: Jorma, Priidu, Rauno, Margus ja Heikki
10. EMV võistluse formaat- alati freestyle ja race .
11. Võistlusvarustus -TT race 2012 vt allpool
12. Freestyle Haapsalus Jam EMV arvestusse?
13. Eraldi B liiga (ei lähe EMV arvestusse) võistlused, kus A liiga mehed
hindavad kohtunikena. EMV-l osalejad ei tohi (B)harrastajate liiga
võistlusel osaleda. Enne teevad veel prod trikikoolitust või muud huvitavat
14. Etappide mahaarvamine 2012 4…6 siis üks maha jne
15. Race raja läbimise soovituslik minimaalne aeg oleks 10 min
16. Välismaalane saab lükata välja eestlase EMV freestyle tabelis
17. Double elimination peaks olema standard võistlus formaat. Kui ajaliselt ei
tule välja, siis piirdutakse singliga.
18. Kerli abile- jah
19. Heikki organiseerib EMV medalite hankimise ja graveerimise
20. Võistlushooaeg 15. mai-30. sept, erandiks wave etapp kuni 31.okt
21. Priidu- hooaja lõpupeo korraldamise teemad- Priidu saadab mulle peo
korraldamise teemadest meili.
Järgnevaks hooajaks muudatused EMV juhendis:
1.Wave võistlusdistsipliinis antakse välja ainult üks EMV tiitel. Võistlustel võivad
kõik võistlejad sõita ainult ühesuunalise - directional(wave) lauaga.
2.EMV Race tulemuste tabelisse panemisel lähtutakse seisukohast et tegemist on
ühtse klassiga, kus antakse üks EMV medalite komplekt. Nimelt seetõttu, et
ISAF/IKA rahvusvaheliste reeglite alusel on olemas ainult üks arvestus race
puhul. Kedagi ei huvita IKA-s,PKRA-s, KTE-s,MM-l,EM-l mis lauaga võistleja race
rada läbib- on see TT või wave või race laud. Ainus erand on KTA, kus on
forsseeritud TT klassi samal põhjusel, mis Eestiski, et populariseerida race-i ja
tuua freestyle tegijad race rajale.

2012 aasta võistlusjuhendis peaks asjad olema selguse mõttes nii kirjas:
Race võistlusdistsipliinis peetakse arvestust kahes klassis:Open race klassvabaklass (directional-ühesuunalised ) race lauad ja harrastajate klassTwintip(kahesuunalised) lauad. Autasustamisel saavad autasud nii TT kui Race
klassi esimesed kolm meest ja naist. EMV meistritiitel ja medalid antakse
absoluutarvestuses. See tähendab et kui raja läbimisel EMV etapil on
peakohtuniku poolt otsustatud, et rajal sõidavad race lauad 2 ringi ja TT 1 ring,
siis 1 ringi sõitjad on automaatselt harrastajate klassis. Samuti kui raja kuju või
pikkus on erinev/lühem harrastajate klassis. Need TT sõitjad , kes soovivad EMV
arvestuses võistelda meistritiitli nimel, peavad läbima 2 ringi (pikema raja), et
nende tulemust saaks arvestada absoluutarvestuses ehk Open klassis.
Raja kuju ja pikkus on vastavuses IKA reeglitega Race rajale. Kui see nii ei ole,
siis seame Eesti võistlejad rumalasse olukorda, kus meie sõitjad ei saa
välisvõistlustel hakkama. Seega peaks meie EMV rajad olema analoogsed
maailmas rahvusvahelistel võistlustel sõidetavate radadega nii rajakuju kui
pikkuse poolest.
Tuule miinimum 5 sõlme(knots), tuule maksimum 25 sõlme(knots). Tuule
maksimum tagab ohutuse võistlusrajal. Suurima ohu allikad on pikad teravad
uimed ja olukorrad, kus lohed lastakse kokku. Lohede kokkulaskmise vältimiseks
on soovituslik raja üles- ja allatuule märkide juures kasutada abimärki( abipoid)
Open race klassis ei ole kehtestatud piiranguid varustusele: lubatud on sõita nii
production (seeriatootmise) laudadega ja custom ( käsitööna üksikeksemplarina
valmistatud) lauaga. Samuti on lubatud mistahes lohe (prototüüp või production)
valmistaja-tootja, suurus ja tüüp. Lubatud on ka lohe ümberehitamine ja
bridle(liinistiku) muutmine. Kas kehtestada box rule? Box rule- laua max pikkus
190 cm, laius max 70 cm. Arvan et isegi box rule-i me järgmisel hooajal ei vaja,
sest vaevalt keegi neist mõõtudest suurema lauaga hästi esineb.
Pikk jutt ainult Race kohta, aga õnneks meil EMV Freestyle-s sellist probleemi
pole ja lähtutakse juba enesestmõistetavalt rahvusvahelistel võistlustel tavaks
saanud reeglitest.
EMV Võistluste igas distsipliinis sarja kokkuvõttes arvatakse maha iga võistleja
halvemad tulemused järgmiselt:
4...6 etappi 1 mahaarvamine
7...10 etappi 2 mahaarvamist
11...15 etappi 3 mahaarvamist
Protokollis
Heikki

