2020 Lohelaua Kiirussõidu EMV
VÕISTLUSTEADE
Aeg: 1. Aprill – 31. November 2020
Asukoht: Eesti Vabariigi veekogud
Korraldav kogu: Eesti Lohesurfiliit koostöös www.speedpirate.com

REEGLID
Võistlused viiakse läbi vastavalt reeglitele, mis on määratletud Kiirussõidu Eesti
Meistrivõistluste Üldjuhendis.
Kehtivad Rahvusvahelised Kiirussõidu reeglid ja käesolev võistlusteade.
Kui tekib keeleline konflikt reeglite vahel, loetakse määravaks ingliskeelne tekst.

VÕISTLUSARVESTUSED
• EMV fliit:
Üldarvestus;
Naised;
• Harrastajate fliit:
Üldarvestus;

VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA REGISTREERIMINE
Võistlustest võivad osa võtta kõik lohesurfarid, kes registreerivad võistlusele ning tasuvad
osavõtumaksu.

Võistlusele registreerimine ja osavõtu tasu on 15 EUR ning seda saab teha
aadressil:
http://speedpirate.com/#signup

VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
Võistlejad osalevad võistlustel täielikult omal vastutusel. Korraldav kogu ega
keegi tema ametnikest või esindajatest ei võta vastutust võistluste eel, ajal ega
pärast seda nii merel kui maal tekkinud materiaalse kahju ja vigastuste eest nii
isikutele kui varustusele. Soovitatav on kolmanda osapoole kindlustus.

OHUTUSEESKIRJAD
Võistlejad peavad hindama oma võimekust, varustuse seisukorda ja olema kindel, et nad
suudavad startida ning võistelda ilma igasuguse riskita, mis võib tuleneda tuule tugevusest
ja ilmastikuoludest või tervislikust seisundist. Kiivri kandmine on kohustuslik. Löögivesti
kandmine rangelt soovituslik.

VARUSTUS
EMV fliidis aktsepteeritakse ainult Locosys GT-31, GW-52 ja GW-60 seadmete
tulemusi.
Doppleri kasutamine GPS seadmes on kohustuslik. Aktsepteeritud on nii 5Hz kui
1Hz mõõtesagedus.
Harrastajate fliidis on lubatud kasutada suvalisi GPS seadmeid või telefone, mis
võimaldavad mõõta 1Hz ja mille väljundfail on masintöödeldav(GPX,FIT,SBN,SBP), kuid
tulemuse adekvaatsust hindab võistluse korraldaja.

VÕISTLUSFORMAAT
Meistrivõistlused on kiirussõidu distsipliini kõigile võistlejatele avatud võistlus.
Võistlus loetakse toimunuks vähemalt 4 (nelja) võistleja tulemusega.
Läbi hooaja kestev etapp peetakse GPS 5x10 sek keskmise kiiruse formaadis.

TULEMUSTE EDASTAMINE
GPS tulemuse fail tuleb saata hiljemalt kolm(3) päeva peale tulemuse
sooritamist: http://speedpirate.com#upload
Viimane võistlustulemuste postitamise aeg on 3.Detsember 2020.

VÕISTLUSPAIK
Kõik Eesti vabariigi veekogud.

PROTESTIKOMITEE
Protestikomitee: kiirussõidu klassijuht.
Võistlustulemuste fail tuleb kindlasti salvestada ka oma arvutisse, sest faili hiljem
vajadusel kontrollitakse GPS Results programmiga.

AUHINNAD
Võistluse auhinnad ja ametlikud tiitlid antakse vastavalt Kiirussõidu
Eesti Meistrivõistluste üldjuhendile hooaja lõpetamisel.

