KIIRUSSÕIDU EESTI MEISTRIVÕISTLUSED
1. aprill 2015 – 31.10 2015
Eesti Lohesurfiliit

Võistlusteade
1. REEGLID
1.1 Kehtib Eesti Lohesurfiliidu (edaspidi ELL) Kiirussõidu Eesti Meistrivõistluste
Võistlusjuhend.
1.2 Kehtivad ISAF 2013-2016 Purjetamise Võistlusreeglid.
1.3 Kehtib ELL EMV Üldjuhend.
1.4 Käesolev Võistlusteade.
2. KORRALDAJA
2.1 Eesti Lohesurfiliit koostöös Piraat.ee-ga.
Kontakt: info@lohesurf.ee, 55632774
Tehnilised küsimused: andre@kitezone.ee
2.2 Peavõistlusjuht on Andre Tampõld
3. VÕISTLUSGRUPID
3.1 Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates võistlusgruppides:
3.1.1. Mehed (M) – osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta);
3.1.2. Naised (N) – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);
4. VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA REGISTREERIMINE
4.1 Võistluse osavõtuõigus on kõigil Eesti Vabariigi kodanikel, kes on taodelnud võistleja
litsentsi ja tasunud hooaja võistluslitsentsi tasu.
4.2 Litsentsi saab taodelda siit: http://goo.gl/forms/S4bIXefNnN
5. OSAVÕTUMAKSUD
5.1 Võistluslitsentsi tasu on 10 €.
5.2. Litsentsitasu tuleb tasuda enne tulemuste laadimist ELL arveldusarvele:
MTÜ Eesti Lohesurfiliit
Pilliroo 33, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa Reg. nr. 80263529
Swedbank EE882200221040180329
6. VÕISTLUSDISTANTSID ja OSAVÕTUTINGIMUSED
6.1. Võistlusi korraldatakse järgmistes distsipliinides:
1 miil (1852m);
1*10 sek;
500 m;
6.2. Selleks, et võistlustulemust arvestataks, tuleb võistluse jookul (kuni 31.oktoober)
välja sõita ja vastavasse keskkonda laadida tulemused kõikides distantsides.
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6.3. Võistlustulemused tuleb laadid Speed Pirate kodulehele LINK:
http://piraat.ee/mereroovlite-seiklussari/.
6.4. Arvestatakse ainult Eesti Vabariigi veekogudel lohega sõidetud tulemusi.
6.5. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja ise
7. VARUSTUSE PIIRANGUD
7.1. Võistlustulemusi arvestatakse ainult GT31 / GT11 või BGT31 /BGT11 GPS ning
Garmin Forerunner 310XT mudelitega.
7.2. Doppleri kasutamine eelpool mainitud seadmetel on kohustuslik.
7.3. Tulemuse failis peab olema mõõtmise sagedus 1 sekund.
7.3.1.
GT-31 häälestamise juhend:
7.3.1.1. http://speedsurf.blogspot.com/2009/04/bgt-31-settingud.html
7.3.2.
Garmin Forerunner 310XT häälestamise juhend:
7.3.2.1. Vajalik on paigaldada Forerunner 310XT viimane tarkvarauuendus https://buy.garmin.com/shop/store/fr310update.jsp?null&ra=true
7.3.2.2. Seejärel häälestada kell mõõtma iga sekundi tagant:
“Settings>System>Data Recording to enable”
7.3.2.3. Sõidetud tulemuse failid tuleb saata FIT Failina.
FIT faili saab eksportida Garmin Connect saidilt [Export
Original] klõpsates:
https://silverpiraat.files.wordpress.com/2014/02/fitexport.jpg

7.4. Võistlejad, kelle tulemuste failid ei vasta esitamisreeglitele, on tühised.
8. PUNKTIARVESTUS VÕISTLUSTEL
8.1. Kõikidele võistlusgruppidele kehtib ühtne punktisüsteem ning ühine punktiarvestus.
ühistele võistlustulemustele (Üldarvestus), tuuakse eraldi välja kohad võistlusgruppide
(vt. P.3) lõikes, kusjuures punktisumma arvestatakse vastavalt Üldarvestuse kohale.
8.1.1. Esimene koht saab 0,7 punkti, teine koht saab 2 punkti, kolmas koht saab 3
punkti, iga järgmise koha punktid võrduvad võistleja finišeerimiskohaga.
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8.1.2. Võistlusel visatakse maha kõik halvemad tulemused, arvesse läheb võistleja
parim tulemus igas distsipliinis.
8.1.3. Võrdsete tulemuste korral liidetakse võistlejate arvesse läinud sõidutulemused
ning väiksema summa saanud tulemus arvestatakse paremaks.
9. EDETABELI KOOSTAMINE ja AMETLIKUD TIITLID
9.1. Meistrivõistluste edetabel (edaspidi Edetabel) on avatud ainult Eesti Vabariigi
residentidele
9.2. Edetabelit peetakse igas võistlusgrupis eraldi.
9.3. Ametlik Kiirussõidu Eesti Meistri tiitel antakse välja, kui osavõtjate arv vastavas
võistlugrupis on või ületab 4(nelja) võistlejat. Vähem kui nelja võistleja puhul
nimetatakse parim.
10. AUHINNAD
10.1. Medalid ja auhinnad antakse üle surfihooaja lõpetamisel
11. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
11.1. Võistlejad osalevad võistlusel täielikult omal vastutusel.
11.2. Korraldav kogu ega keegi tema ametnikest või esindajatest ei võta vastutust
võistluste eel, ajal ega pärast seda nii merel kui maal tekkinud materjaalse kahju ja
vigastuse eest nii isikutele kui varustusele.
11.3. Soovitatav on kolmanda osapoole kindlustus.
12. MEEDIA
12.1. Võistlustele registreerimisega annab iga võistleja automaatselt Korraldavale Kogule
heakskiidu kogu võistluse vältel tema pildistamiseks ja filmimiseks ning sellise
meediamaterjali tegemiseks, kasutamiseks ja avalikuks näitamiseks, ilma
igasuguse kompensatsioonita.
13. TÄIENDAV INFORMATSIOON
13.1. Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge palun Kerli Otti, info@lohesurf.ee,
55632774. Tehnilistes küsimustes andre@kitezone.ee
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