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1. ÜLDSÄTTED  
1.1. Käesolev Eesti Lohesurfiliidu (edaspidi ELL) Kiirussõidu Eesti Meistrivõistluste (edaspidi 
Võistlus) üldjuhend määrab ära Kiirussõidu Eesti Meistrivõistluse läbiviimise ning sellel osalemise 
korra.  
1.2. Võistlused korraldatakse vastavalt WS Purjetamise Võistlusreeglitele ja ISWC 
Rahvusvahelistele Kiirussõidu Klassi Meistrivõistluste Reeglitele.  
1.3. Kehtivad ISWC Rahvusvahelised Kiirussõidu klassireeglid, Võistlusteade (NOR – Notice of 
Race), Purjetamisjuhised (SI – Sailing Instructions) ja peavõistlusjuhi otsused.  

2. VÕISTLUSTE KORRALDAJA  
2.1. Eesti Lohesurfiliidu Võistlused korraldab ELL või ELL-i poolt aktsepteeritud juriidiline või 
füüsiline isik (edaspidi Korraldaja), kellega sõlmitakse Võistluste korraldamiseks õiguste ja 
kohustuste leping.  
2.2. Käesolev üldjuhend on aluseks Korraldajale Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste 
koostamisel.  

3. VÕISTLUSTE ETAPID  
3.1. Läbi hooaja kestev etapp (GPS 5x10 s);  
3.2. Ühepäeva kiirussõidu etapp – korraldaja valitud võistluskohas peetav 
võistlus.  



4. VÕISTLUSTE KORRALDUS  
4.1. Võistlussõidud toimuvad ja võistlusarvestust peetakse kui Võistlusele on registreerunud 
vähemalt 2 (kaks) võistlejat, ühes võistlusarvestuses.  
4.2. Võistlus loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 2 (kahe) võistleja ametliku tulemusega.  
4.3. Kogu hooaja kestvat võistlust peetakse GPS 5x10 s keskmise kiiruse tulemuste järgi.  
4.4. Ühepäeva kiirussõidu etapil teatab korraldaja, millise Kiiruse mõõtmise viisiga võistlust 
korraldatakse. See on üks järgnevatest võimalustest: gps-ga 1x10s ; 5x10s ; 1x100m; 1x250m; 
1x500m; 1x1 miil. Võistlustulemuse mõõtmiseks ei saa olla mitut erinevat moodust või erinevate 
mooduste summat.  
4.5. Ühepäeva kiirussõidu võistlus peetakse väiksemal ja väga täpselt piiritletud alal. Võistlus 
saab toimuda näiteks Koovi rannas või Sõrve Säärel, aga mitte mõlemas kohas korraga.  
4.6. Arvestatakse ainult Eesti Vabariigi veekogudel lohega sõidetud tulemusi.  
4.7. Võistlusteade (NOR) väljastatakse ELL kodulehel hiljemalt 7 päeva enne Võistluse algust. 
Muudatused ja täpsustused võistlusinfos avaldatakse sealsamas jooksvalt ja kiprite koosolekul. 
4.8. Võistluste toimumise ajad on avaldatud ELL võistluskalendris.  

5. VÕISTLUSTEST OSAVÕTT  
5.1. Võistlused on lahtised ja osavõtuõigus on kõigil lohesurfaritel.  
5.2. Harrastajate fliidis saab osaleda lihtsustatud korras, näiteks pole nõutud tunnustatud GPS 
mudeli kasutamine, kuid täpsemad osalemise kriteeriumid määrab võistluse korraldaja suuliselt. 
5.3. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.  
5.4. Stardimaksu Võistlustel kehtestab korraldaja, kooskõlastades selle eelnevalt ELL-iga.  
5.5. Ilmastikuoludest tingitud Võistluse ärajäämise korral stardimaksu ei tagastata.  

6. VÕISTLUSARVESTUSED  
6.1. EMV fliit:  
6.1.1. Üldarvestus –osalevad kõik võistlejad (vanuse- ja soopiiranguteta); 
6.1.2. Naised –osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);  
6.2. Harrastajate fliit:  
6.2.1. Üldarvestus –osalevad võistlejad kes ei kasuta rahvusvaheliselt 
tunnustatud GPS seadet;  

7. VARUSTUSE PIIRANGUD  
7.1. Varustusele piirangud ei ole. Sobib nii “twintip” kui “foil”/”race” laud. Sobivad kõik lohed, nii 
pumbatavad kui madratslohed. 
7.2. EMV fliidi võistlustulemusi arvestatakse ainult Locosys GT31 / BGT31, GW-52 GPS ja GW-60 
mudelitega. Doppleri kasutamine on kohustuslik.  
7.3. Harrastajate fliidis võib kasutada muud ajakohast GPS seadet. Tulemuse adekvaatsust hindab 
võistluse korraldaja  



8. PUNKTIARVESTUS VÕISTLUSTEL  
8.1. Kõikidele võistlusarvestustele kehtib ühtne punktisüsteem ning ühine punktiarvestus.  
8.2. Esimene koht saab 0,7 punkti, teine koht saab 2 punkti, kolmas koht saab 3 punkti, iga 
järgmise koha punktid võrduvad võistleja finišeerimiskohaga.  
8.3. Lisaks ühistele võistlustulemustele (Üldarvestus), tuuakse eraldi välja ka kohad 
võistlusarvestuse (p.6) lõikes, kusjuures punktisumma arvestatakse vastavalt Üldarvestuse kohale.  
8.4. Kui võistleja ei stardi (DNS) või saab karistuse tulemusena võistlussõidust diskvalifitseerimise 
(DSQ), võrdub tema antud võistlussõidu punktisumma sellele võistlusele registreerunud osavõtjate 
arvuga.  
8.5. Võistlusel läheb arvesse võistleja parim tulemus.  

9. VÕISTLUSTE SARJA EDETABELI KOOSTAMINE  
9.1. Meistrivõistluste sarja edetabel (edaspidi Edetabel) on avatud ainult Eesti Vabariigi 
residentidele.  
9.2. Edetabelit peetakse nii üldarvestuses kui ka naiste arvestuses.  
9.3. Edetabeli koostamise aluseks on kõikide etappide kohapunktid.  
9.4. Võistlussari loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 1 (ühe) etapi ametlike tulemustega. 
Võistluse osalemiseks tuleb laadida GPS fail www.speedpirate.com lehele. 
 

10. VÕISTLUSTE AUHINNAD JA AMETLIKUD TIITLID  
10.1. Võistluste sarja Ühepäeva Kiirussõidu etapil, antakse auhinnad EMV võistlusarvestuste 
kolmele parimale võistlejale ja harrastajate fliidi parimale võistlejale.  
10.2. Võistluste sarja kokkuvõttes antakse auhinnad EMV võistlusarvestuse kolmele parimale Eesti 
Vabariigi residendist võistlejale.  
10.3. Eesti meistritiitel Kiirussõidus antaks välja sarja edetabeli alusel järgmistes 
võistlusarvestustes:  
10.3.1. EMV Üldarvestus  
10.3.2. EMV Naised  
10.4. Ametlik Kiirussõidu Eesti Meistri tiitel antakse välja, kui osavõtjate arv vastavas 
võistlusarvestuses on või ületab 4 (neli) võistlejat. Vähem kui nelja võistleja puhul nimetatakse 
parim.  
10.5. ELL, Korraldaja ja kõik asjast huvitatud võivad välja panna lisa- ja eriauhindu.  

http://www.speedpirate.com/

