Eesti Lohesurfiliidu poolt kinnitatud 05.05.2020
LOHELAUA TT:R Slaalom EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE
VÕISTLUSJUHEND
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolev Eesti Lohesurfiliidu (edaspidi ELL) TT:R
Slaalom Eesti Meistrivõistluste (edaspidi Võistlus)
võistlusjuhend määrab ära TT:R võistlusdistsipliini Eesti
tiitlivõistluste läbiviimise ning nendel osalemise korra.
1.2. Võistlused korraldatakse vastavalt EMV üldjuhendile, WS
Purjetamise Võistlusreeglitele, RRS lisa F, Võistlusteatele
(NOR – Notice of Race), Võistluste purjetamisjuhistele (SI –
Sailing Instructions) ja peakohtuniku otsustele.
2. VÕISTLUSTE KORRALDAJA
2.1. Eesti Lohesurfiliidu Võistlused korraldab ELL või ELL-i
poolt aktsepteeritud juriidiline või füüsiline isik (edaspidi
Korraldaja).
2.2. Käesolev üldjuhend peab olema aluseks Korraldajale
võistlusteate koostamisel.
3. VÕISTLUSTE KORRALDUS
3.1. Võistlussõidud toimuvad ja võistlusarvestust peetakse kui
Võistlusele on registreerunud vähemalt 4 (neli) võistlejat, ühes
võistlusgrupis.
3.2. Võistlus loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 1 (ühe)
võistlussõiduga.
3.3. Võistlusteade (NOR) väljastatakse ELL interneti kodulehel
(www.lohesurf.ee) hiljemalt 6 päeva enne Võistluse algust.
3.4. Võistluste toimumise ajad on avaldatud ELL
(www.lohesurf.ee) võistluskalendris
4. VÕISTLUSTEST OSAVÕTT
4.1. Võistlused on lahtised ja osavõtuõigus on kõigil Eesti
Vabariigi kodanikel, kes omavad klassi reeglitega ette nähtud
võistlusvarustust, täidavad korraldaja nõudmised (reklaam,
võistlussärk, jne.) ning kes läbivad võistlusteates ettenähtud

ajaks võistlustele registreerimise protseduuri.
4.2. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab
võistleja. 4.3. Stardimaksu Võistlusel kehtestab korraldaja,
kooskõlastades selle
eelnevalt ELL-iga. 4.4. Ilmastikuoludest tingitud Võistluse
ärajäämise korral stardimaksu ei tagastata.
5. VÕISTLUSGRUPID
5.1. Üldarvestus – osalevad kõik võistlejad (vanuse- ja
soopiiranguteta); 5.2. Naised – osalevad kõik naisvõistlejad
(vanusepiiranguteta);
5.3. Youth (U18) – osalevad võistlejad.
6. VARUSTUSE PIIRANGUD
6.1. Varustusele piirangud vastavalt Rahvusvahelistele IKA
TT:R klassireeglitele.
6.2. Kasutada tohib mistahes kahe suunalist TT lauda.
6.3. Kasutada tohib mistahes lohet, nii täispuhutavat kui ka
madrats lohet.
7. PUNKTIARVESTUS VÕISTLUSTEL
7.1. Kõikidele võistlusarvestustele kehtib ühine võistlusrada ja
selle läbimise kord, sarja põhiselt ühtne punktisüsteem ning
ühine punktiarvestus.
7.2. Võistlused peetakse jaotustabeli alusel (fliidid ja
elimineerimimine), kusjuures esimese ringi stardikohad
määratakse eelmise etapi või kvalifikatsiooniringi tulemuste
põhjal. Väikese osavõtjate arvu korral võib peakohtuniku
otsusega kasutada ühisstarte. Jaotustabel tutvustatakse
võistlejatele Kiprite koosolekul.
7.3. Lisaks ühistele võistlustulemustele (Üldarvestus), tuuakse
eraldi välja ka kohad võistlusarvestuste (vt. P.5.3.) lõikes,
kusjuures punktisumma arvestatakse vastavalt Üldarvestuse

kohale.
7.4. Kehtib vähempunktisüsteem - esimene koht saab 0,7 punkti,
teine koht saab 2 punkti, kolmas koht saab 3 punkti, iga
järgmise koha punktid võrduvad võistleja finišeerimiskohaga.
7.5. Kui võistleja ei stardi (DNS), eirab “Ühe Minuti Reeglit”
(OCS), katkestab võistlussõidu (RET), ei finišeeri (DNF) või
saab karistuse tulemusena võistlussõidust diskvalifitseerimise
(DSQ), võrdub tema antud võistlussõidu punktisumma tema
fliidi viimase koha punktisummaga. 7.5.1. Fliiti sisese
punktivõrdsuse korral jagatakse punktid vastavalt sõidu
stardijärjekorrale, v.a. viimane fliit.
7.6. Võistluse halvimad tulemused visatakse maha alljärgnevalt:
7.6.1. 1 – 2 sõitu mahaviskamisi ei ole
7.6.2. 3 – 4 sõitu 1 halvima sõidu mahaviskamine 7.6.3. 5 – 7
sõitu 2 halvima sõidu mahaviskamine
7.6.4. 8 ja enam sõitu 3 halvima sõidu mahaviskamine
7.7. Punktivõrdsus lahendatakse vastaval Purjetamisreeglitele
(RSS A.8)
8. RADA
8.1. Slaalom rada peab sisaldama allatuule starti ja vähemalt
kolme külg või allatuule suunal märgi läbimist.
9. VÕISTLUSTE AUHINNAD JA AMETLIKUD TIITLID
9.1. Võistluste sarja etappidel antakse auhinnad vastavalt EMV
üldjuhendile.
9.2. Võistluste EMV sarja kokkuvõttes, antakse auhinnad iga
võistlusarvestuse kolmele parimale Eesti Vabariigi residendist
võistlejale. 9.3. Eesti Meistri tiitel antakse TT:R Slaalom
distsipliinis välja vastavalt EMV üldjuhendile.
9.4. ELL, Korraldaja ja kõik asjast huvitatud võivad välja panna
lisa- ja eriauhindu.
9.5. Võistlussarja kokkuvõtvate tulemuste alusel välja antavad
Eesti meistrivõistluste medalid antakse üle Surfihooaja

lõpetamisel, millest teavitatakse ELL kodulehel
www.lohesurf.ee.
10. ERINÕUDED KORRALDAJALE
10.1. Võistlust võib pidada nii nädala sees kui nädalavahetusel,
kuid võistlus ei tohi kattuda teise ELL kalendrivõistlusega.
10.2. Võistluse toimumine, asukoht ja võistluspäevade arv
otsustatakse vastavalt ilmaprognoosile, kuid mitte hiljem kui 24
h enne võistluse algust.
	
  

