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VÕISTLUSJUHEND
1. VÕISTLUSTE TOIMUMISE KOHT, AEG NING KORRALDAJA
1.1. Kite Kapp 2005 distsipliinis HANG TIME (edaspidi Võistlus) toimub Saaremaal
(täpne võistluskoht sõltuvalt tuule suunast täpsustatakse hiljemalt reedel s.o.
07/10/2005
kell
12:00
Saaremaa
Surfiklubi
koduleheküljel
–
www.saaremaasurf.ee ja samuti teavitakse võisluskohast kõigile
võistlustele eelregistreerunutel nende poolt saadetud e´mailidele.)
1.2. Võistluse toimumisaeg on 08.oktoober 2005
1.3. Võistluse vastutav korraldaja (edaspidi Korraldaja) on Saaremaa Surfiklubi.
1.4. Võistluse peasponsorid on TAKOON, KITEZONE
2. VÕISTLUSTE KORRALDUS
2.1. Võistlust peetakse käesoleva võistlusjuhendi 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.
3. VÕISTLUSARVESTUSED JA AUHINNAD
3.1. Võistlustel peetakse arvestust individuaalses ja võistkondlikus arvestuses:
3.2. Individuaalne võistlusarvestus:
3.2.1 Võistlusel autasustatakse
kolme parimat võistlejat, tingimusel, et
võistlejaid antud on 7 (seitse) või rohkem.
3.2.2 Kui võistlejaid vähem kui 7 (seitse), nimetatakse ainult parim võistleja.
3.2.3 Eraldi autasutakse parima triki ( Best Trick Session) sooritajat, kelle valib
Kohtunikežürii kogu võistluse jooksul võistlejate poolt sooritatud trikkide
hulgast
3.3. Võistkondlik võistlusarvestus:
3.3.1. Võistkondlikku arvestust peetakse eraldi, eeldusel et võistlustele on
registreerunud kaks või enam võistkonda
3.3.2. Võistkonna
esindaja
on
kohustatud
võistlejate
võistlustele
registreerimise ajal esitatama võistluste sekretariaati võistkonna
liikmete nimekirja
3.3.3. Võistkonnas võib olla maksimaalselt 2 (kaks) võistlejat
3.3.4. Võistkondliku
punktiarvestuse
aluseks
on
iga
võistluse
kahe,
võistkonna parima, võistleja individuaalsed võistlustulemused
3.3.5. Võistkondlik tulemus saadakse punktis 3.3.4. nimetatud tingimustele
vastavate võistkonna liikmete individuaalsete võistluse lõpptulemuste
liitmise teel. (Esimene koht saab 1 punkti, teine koht saab 2 punkti,
kolmas koht saab 3 punkti, iga järgmise koha punktid võrduvad
võistleja
võistlustulemusega
vastavalt
tema
asetusele
võistlustabelis)
3.3.6. Võistkondliku arvestuse võitjaks on vähem punkte kogunud võistkond
4. OSAVÕTUTINGIMUSED , OHUTUSNÕUDED ja SÕITJA VASTUTUS
4.1. Võistlus on lahtine ja osavõtuõigus on kõigil soovijail, kes läbivad
võistlusjuhendis ettenähtud ajaks võistlustele registreerimise protseduuri:
täidavad osavõtuavalduse ja maksavad stardimaksu.
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4.2. Juhul kui võistleja vanus on 16 või noorem peab olema võistlejal kaasas
lapsevanema või ametliku hooldaja kirjalik luba võistlemiseks.
4.3. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.
4.4. Varustusele piiranguid ei ole.
4.5. Kõik võistlejad võistlevad omal vastutusel.
4.6. Lohe ja laua ohutusrihma kandmine on soovituslik
4.7. Päästevesti kandmine ei ole kohustuslik.
4.8. Iga sõitja on vastutav igasuguse vara kahjustuse eest või vigastuste
tekitamisel kolmandale osapoolele, kui tuleb välja, et süüdi on sõitja varustus
või tema ise.
4.9. Iga sõitja peab aitama teist sõitjat, kui teine juhtub olema ohus, aga ainult
juhul, kui ta on võimeline seda tegema.
4.10. Kõik ohutusmeeskonna poolt antud instruktsioonid, nii vees kui maapeal,
tuleb täita otsekohe

5. VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE
5.1. Võistlustele registreerimise aeg on 07. oktoobrini 2005.a. k.a. Saaremaa
Surfiklubi kodulehe aadressil www.saaremaasurf.ee ja kohapeal 08. oktoobril
2005.a. kella 10:55-ni.
5.2. Võistlustele registreerimiseks tuleb täita osavõtuavaldus ning tasuda
stardimaks (hinnad toodud võistlusjuhises).
5.3. Registreerimisel peale registreerimisaja lõppemist, lisandub stardimaksule
hilinemistrahv 200 krooni.
6. VÕISTLUSDISTSIPLIIN, STARTIDE ARV, AJAD JA STARDISIGNAALID
6.1. Võistlused sõidetakse võistlusalal, mille skeem paigutatakse teadetetahvlile.
Täpsem informatsioon antakse kiprite koosolekul.
6.2. Stardiajad teadustatakse kiprite koosolekul ning pannakse välja infotahvlile
6.3. Stardisignaalid:
6.3.1.
6.3.2.

Heat’i eelsignaal
Stardisignaal
6.3.3. Heat’i lõpp

2 minutit Heat’i stardini
Start
Heat’i lõpp; 2 minutit stardini

Punane (P) lipp üles
Roheline (R) lipp üles
Punane (P) lipp üles

6.4. Ühe ringisiseselt, iga Heat’i lõpusignaal on järgmise Heat’i eelsignaaliks.
6.5. Startimisel kehtib reegel, mis tähendab, et võistlejad sisenevad võistlusalasse
iga Heat´i siseselt loositud järjekorras st. sõitjad ei tohi siseneda
võitlusalasse, kui nad parasjagu ei võistle ja Heat´i sisene järjekord ei
annaks õiguse võistlusalasse sisenemiseks. Võistleja kes eirab reeglit
kutsutakse tagasi (antakse üks helisignaal, lisaks visuaalne signaal) ja
teda ootab ees suusõnaline või kirjalik hoiatus. Kui rikkumine kordub võib
võistlejat ees oodata diskvalifitseerimine kogu võistluselt. Kui reeglit rikub
mitu võistlejat, keda ei ole koheselt võimalik tuvastada, antakse signaal
“Üldine tagasikutse” (antakse kaks helisignaali, lisaks visuaalne signaal )
mis peatab stardiprotseduuri või Heat’i.
6.6. Muud visuaalsed signaalid
Võistlusesse on tehtud vaheaeg Must (M) lipp üles
6.8.1. Vaheaeg
Soojenduse aeg
M, P, R lipp üheaegselt
6.8.2. Soojendus
6.7. Visuaalsete signaalidega võib kaasneda kõlaline signaal, kuid loeb ainult
visuaalne signaal.
6.8. Tabel ja tulemused on väljas alal, mis teadustatakse kiprite koosolekul.
6.9. Iga võistlejal on kohustus ja vastutus teada, millises Heat’is ta võistleb.
6.10. Iga sõitjat, kes surfab ohtlikult või solvab kedagi suusõnaliselt, ootab ees
suusõnaline või kirjalik hoiatus. Olenevalt solvangu tõsidusest võib neid ees
oodata diskvalifitseerimine võistluselt
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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. (sh.
soojenduse kestus, stardi aeg, lipu signaalid jms.)
8.2. Kiprite koosolekul osalemine on võistlejatele kohustuslik. Kiprite koosolekult
puuduv võistleja võidakse diskvalifitseerida ilma hoiatuseta.
9. TÄHISED JA REKLAAM
9.1. Võistleja ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.
9.2. Võistlejal on õigus keelduda reklaami paigaldamisest, kui Korraldajapoolne
reklaam rikub või kahjustab võistleja isiklikku varustust. (ei tule hiljem
maha)
9.3. Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja kättesaadavad
pildistamisteks ja intervjuudeks.
10.VÕISTLEJATE JAOTUS TABELISSE JA HINDAMINE
10.1. Ühes sõidus Heat´s võistleb korraga kuni 3 (kolm) võistlejat ja võistlejad
jaotatakse loosiga. Samuti loositakse Heati´i sisene võistlusjärjekord.
10.2. Kohtunikežürii hindab võistlejaid kategoorias Rippe aeg (Hang Time ).
10.3. Rippe ajana mõõdetakse aega, kus võistleja on õhus. Võistlusest tehakse
videosalvestus ja lõplikud tulemused kinnitatakse vajadusel videosalvestuste
põhjal.

