EESTI LOHESURFILIIT

KINNITATUD 01.04.2015

LOHELAUA EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE
ÜLDJUHEND
1.

ÜLDSÄTTED

1.1

Käesolev Eesti Lohesurfiliidu (edaspidi ELL) Eesti Meistrivõistluste
(edaspidi EMV) üldjuhend määrab Eesti Meistrivõistluste ja selle etappide
läbiviimise ning nendel osalemise korra

1.2
EMV korraldatakse vastavalt ISAF 2009-2012 Purjetamise
Võistlusreeglitele, Võistlusteatele (NOR – Notice of Race), Rahvusvahelise
Lohesurfi Assotsiatsiooni (IKA) Vabastiili reeglitele, Eesti Lohesurfiliidu EMV
võistlusjuhenditele ja peakohtuniku otsustele. Vastuolude puhul
rakendatakse EMV võistlusjuhendeid. Kõik seotud võistlusdokumendid
(rahvusvahelised ja Eesti lohelaua klasside Võistlusjuhendid) asuvad Eesti
Lohesurfiliidu kodulehel (http://www.lohesurf.ee/?page_id=485)
1.3
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

EMV viiakse läbi järgmistes klassides:
Rajasõit (Formula Kite);
Vabastiil (Freestyle);
Lainesõit (Wave);
Kiirussõit (Speed);
TwinTip rajasõit (TwinTip race);
Talisõit (Snowkite);
Slaalom (Slalom)

2.

EMV ETAPI KORRALDAJA

2.1.

EMV etapi korraldab ELL-i poolt aktsepteeritud juriidiline või füüsiline isik
(edaspidi Korraldaja), vastavalt ELL juhendile

2.2.
Käesolev üldjuhend peab olema aluseks Korraldajale võistlusteate
koostamisel.
3.

EMV ETAPI KORRALDUS

3.1.

Võistlussõidud toimuvad ja võistlusarvestust peetakse kui Võistlusele on
registreerunud vähemalt 4 (neli) võistlejat, ühes võistlusgrupis.

3.2.

Võistlusteade (NOR) väljastatakse ELL interneti kodulehel
(http://www.lohesurf.ee) hiljemalt 7 päeva enne EMV etapi algust.
Muudatused ja täpsustused võistlusinfos avaldatakse sealsamas jooksvalt
ja hiljemalt 24h enne EMV etapi algust.
3.5.
EMV etappide toimumise ajad on avaldatud ELL võistluskalendris. ELL
võistluskalender on avaldatud ELL interneti kodulehel
(http://www.lohesurf.ee).
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4.

OSAVÕTT

4.1.

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

4.2.

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

4.3.

Varustusele piiranguid ei ole, kui distsipliini võistlusjuhend teisiti ei viita.

4.4.

EMV etapile lähetamise ja osavõtu kulud kannab võistleja.

4.5.

Stardimaksu EMV etapil kehtestab korraldaja, kooskõlastades selle
eelnevalt ELL-iga. Kui ühe võistlusetapi raames võistleb võistleja kahel
distsipliinil, on teise distsipliini osavõtumaks väiksem.

4.6.

Võistlustele eelregistreerumine toimub selleks ettenähtud ajal, on
kohustuslik ja lisatasuta. Peale ettenähtud aega võistlustele registreeruda
pole võimalik.

4.7.

Ilmastikuoludest tingitud EMV etapi ärajäämise korral stardimaksu ei
tagastata.

4.8.

Võistleja ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud Võistlejal on õigus
keelduda reklaami paigaldamisest, kui Korraldajapoolne reklaam
rikub või kahjustab võistleja isiklikku varustust (ei tule hiljem maha).

4.9.

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

4.10. Korraldaja on kohustatud kõigil EMV etappidel kasutama ELL ja ELL
suurtoetajate sümboolikat.
4.11. Võistlustele eelregistreerumine toimub selleks ettenähtud ajal, on
kohustuslik ja lisatasuta. Peale ettenähtud aega võistlustele registreeruda
pole võimalik.
5.

VÕISTLUSGRUPID

5.1.

EMV etappidel peetakse arvestust alljärgnevates võistlusgruppides:
Mehed – osalevad kõik meesvõistlejad;
Naised – osalevad kõik naisvõistlejad;

6.

PUNKTIARVESTUS EMV ETAPPIDEL

6.1

Punktiarvestust puudutavad reeglid on lahti kirjutatud võistlusklasside
Võistlusjuhendites.
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7.

EMV EDETABELI KOOSTAMINE

7.1.

EMV edetabel (edaspidi Edetabel) on avatud ainult Eesti Vabariigi
residentidest , kes omavad ELL poolt väljastatud võistluslitsentsi.

7.2.

Edetabelit peetakse igas võitlusklassid ja võistlusgrupis eraldi.

7.3.

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

8.

EMV JA EMV ETAPPIDE AUHINNAD

8.1.

EMV võistlustel autasustatakse mees- ja naisvõistlejaid sõltuvalt võistlejate
arvust võistlusklassis:
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;

9.

ALKOHOLI JA MÕNUAINETE KASUTAMINE

9.1

Alkoholi või mõnuainete kasutamine EMV etappidel on keelatud. Kui
võistleja on alkoholi- või mõnuainete joobes, siis ta diskvalifitseeritakse
koheselt.
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