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Saaremaa Surfiklubi

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED
FREESTYLE 2002

VÕISTLUSJUHEND

1.

VÕISTLUSTE TOIMUMISE KOHT, AEG NING KORRALDAJA

1.1. EMV Freestyle 2002 distsipliinis Freestyle (edaspidi Freestyle) toimub Saaremaal, Sõrve ps.
tipus.
1.2. Freestyle’i toimumisaeg on 07.september kuni 08.september 2002.a.
1.3. Freestyle’i peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on Saaremaa Surfiklubi.
2.

VÕISTLUSTE KORRALDUS

2.1. Freestyle peetakse IFCA määruste, EPL võistluste üldjuhendi, käesoleva võistlusjuhendi,
purjetamisjuhise ja peakohtuniku otsuste kohaselt.
2.2. Ametlik võistluste info väljastatakse teadete tahvlile hiljemalt 2 tundi enne juhises määratud starti
ja täpseim info jagatakse kiprite koosolekul.
2.3. Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest. Võistluste korraldus lähtub Eesti
Purjelaualiidu võistluste üldjuhendist ja headest surfitraditsioonidest.
3.

VÕISTLUSARVESTUSED JA AUHINNAD

3.1. Freestyle’i võistlusel peetakse arvestust viies surfiliigas:
3.1.1. A surfiliiga
3.1.2. B surfiliiga
3.1.3. Naiste surfiliiga
3.1.4. Poiste surfiliiga
3.1.5. Seeniorite surfiliiga
3.2. Freestyle võistlusel igas surfiliigas autasustatakse kolme parimat võistlejat, tingimusel, et
võistlejaid antud surfiliigas on 7 (seitse) või rohkem.
3.3. Kui surfiliigas on võistlejaid vähem kui 7 (seitse), nimetatakse ainult parim võistleja.
3.4. Freestyle võistlusel peetakse võistkondliku arvestust vastavalt EPL üldjuhendile.
4.

OSAVÕTUTINGIMUSED

4.1. Freestyle on lahtine võistlus ja osavõtuõigus on kõigil soovijail, kes läbivad võistlusjuhendis
ettenähtud ajaks võistlustele registreerimise protseduuri: täidavad osavõtuavalduse ja maksavad
stardimaksu.
4.2. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.
4.3. Kõik võistlejad võistlevad omal vastutusel.
4.4. Päästevesti kandmine ei ole kohustuslik.
4.5. Varustusele piiranguid ei ole.
5.

VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE

5.1. Võistlustele registreerimise aeg on 07. septembrini 2002.a. kella 10.55 – ni.
5.2. Võistlustele registreerimiseks tuleb täita osavõtuavaldus ning tasuda stardimaks (hinnad toodud
võistlusjuhises).
5.3. Võistkondlikuks arvestuseks esitada, võistkondade kaptenitel, võistkonna liikmete nimekiri ning
nende surfiliigadesse kuuluvus.
6.

VÕISTLUSDISTSIPLIIN, STARTIDE ARV, AJAD JA STARDISIGNAALID

6.1. Võistlused sõidetakse võistlusalal, mille skeem paigutatakse teadetetahvlile. Täpsem
informatsioon antakse kiprite koosolekul.
6.2. Võistlused loetakse kordaläinuks vähemalt ühe Väljalangemissüsteemi Sõitude Seeriaga (VSS).
6.3. Stardiajad teadustatakse kiprite koosolekul ning pannakse välja infotahvlile.
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6.4. Stardisignaalid:
6.4.1. Eelsignaal
2 minutit stardini
Punane lipp üles
6.4.2. Ettevalmistussignaal
1 minut stardini
Kollane lipp üles
6.4.3. Stardisignaal
Start
Roheline lipp üles
6.4.4. Tähelepanu Heat lõppeb 1 minut Heat’i lõpuni
Roheline lipp alla
6.4.5. Heat’i lõpp; p. 6.4.1.
Heat’i lõpp; 2 minutit stardini
Punane lipp üles
6.5. Ühe ringisiseselt, iga Heat’i lõpusignaal on järgmise Heat’i eelsignaaliks .
6.6. Iga järgneva ringi stardiprotseduur algab kohe peale võistlejate paigutamist tabelisse, vastavalt
eelmise ringi sõidutulemustele.
6.7. Esimeses ringis on Heat’i kestus 5 minutit. Igas järgmises ringis on Heat’i kestus kuni 8 minutit.
6.8. Heat’ide kestust on peako htunikul õigus muuta ainult iga ringi alguses.
6.9. Tabel ja tulemused on väljas alal, mis teadustatakse kiprite koosolekul.
6.10. Iga võistlejal on kohustus ja vastutus teada, millises Heat’is ta võistleb.
7.

TUULEMIINIMUM

7.1. Tuulemiinimumi ei ole.
7.2. Võistluste toimumise, tulenevalt ilmastikutingimustest, otsustab peakohtunik.
8.

KIPRITE KOOSOLEK

8.1. Võistluste läbiviimise täpsem info jagatakse kiprite koosolekul.
8.2. Kiprite koosolek algab esimesel võistluspäeval kell 11:30 ja teisel võistluspäeval kell 10:30
8.3. Kiprite koosolekul osalemine on võistlejatele kohustuslik. Kiprite koosolekult puuduv võistleja
võidakse diskvalifitseerida ilma hoiatuseta.
9.

PURJENUMBRID, TÄHISED JA REKLAAM

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

Rahvustähis EST ei ole kohustuslik v.a. välisvõistlejatel oma riigi rahvustähis.
Selgelt loetavad ja kontrastsed, mõlemalt poolt nähtavad numbrid on kohustuslikud.
Punktis 9.2. toodud nõuetele mittevastavad võistlejad on õigus diskvalifitseerida ilma hoiatuseta.
Võistleja ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.
Poomist allapoole jääv purjepind on kasutada võistlejate isiklikuks reklaamiks.
Poomist ülalpool paiknev purjeosa on reserveeritud Korraldajale. Võistlusest osavõtja on
kohustatud järgima võistluste Korraldaja ettekirjutisi reklaami paigaldamiseks poomist kõrgemale
asuvale purjepinnale.
9.7. Võistlejal on õigus keelduda reklaami paigaldamisest, kui Korraldajapoolne reklaam rikub purje
(ei tule hiljem maha) või kahjustab võistleja isiklikku varustust.
10. VÕISTLEJATE JAOTUS TABELISSE, VÄLJALANGEMISSÜSTEEM, HINDAMINE JA
PUNKTIARVESTUS
10.1. Esimese VSS-i esimesse ringi jaotatakse võistlejad vastavalt käesoleva hooaja Freestyle jooksva
edetabeli asetustele, kellel edetabeli asetus puudub paigutatakse tabelisse loosiga.
10.2. Iga järgneva VSS-i esimesse ringi jaotatakse võistlejad vastavalt eelneva VSS-i tulemustele, kus
kokku lähevad parim ja halvim tulemus, jne.
10.3. Freestyle võistlustel kasutatakse Double Elimination tabelit s.t. võistleja väljalangemine VSS-ist
toimub peale 2 (kahte) kaotust.
10.4. Kohtunikezhürii hindab võistlejaid kahes kategoorias: Tehniline esitus (Technical Performance)
ning Üldmulje (Overall Impression).
10.5. Igas kategoorias on võimalik saada punkte 1 punkti täpsusega 1-st kuni 12-ni, kusjuures suurem
punktisumma annab parema resultaadi.
10.6. Kasutatakse Low Point Scoring System’i kus VSS -i esimene koht saab 0,7 punkti, teine koht 2
punkti, iga järgneva kohaga lisandub üks punkt
10.7. Freestyle võistluses arvestatakse lõpptulemusest halvimad VSS-d maha alljärgnevalt:
1 – 3 VSS-i
mahaarvamisi ei ole
4 – 6 VSS-i
1 halvim VSS arvestatakse maha
7 VSS-i
2 halvimat VSS-i arvestatakse maha
10.8. Kõikidele surfiliigadele kehtib ühtne punktisüsteem.
10.9. Juhul kui võistleja ei stardi, katkestab võistluse või saab karistuse tulemusena võistlussõidust
diskvalifitseerimise, saab vastasvõistleja automaatselt järgmisse Heat’i.

