BACARDI FUN 2011
4. etapp

Võistlusteade
1. VÕISTLUSED
1.1 Bacardi Fun 2011 sarja 4. etapp (edaspidi Võistlus), toimub Saaremaal, Nasva rannas.
1.2 Võistluste toimumis aeg on 3. kuni 4. september 2011. a
2. KORRALDAV KOGU
2.1 Võistluste peakorraldaja (edaspidi korraldaja) on Saaremaa Surfiklubi, vastutav isik Raino Sinisalu,
tel: 5039036
2.2 Võistluste sponsorid on Bacardi, Martini, EPL, Kuressaare Ehitus, Monster Energy, Diva Nightclub.
3. REEGLID
3.1 Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:
3.1.1. Purjetamise Võistlusreeglid 2010-2012 (PVR),
Lisa B – Purjelaua võistlus reeglid
3.1.2. EPL Fun sarja 2011 üldjuhend
3.1.3. Käesolev võistlusteade
3.1.4. Purjetamisjuhis(ed)
3.1.5. Võisluskomitee otsused
3.2 Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest.
3.3 Võistluste korraldus lähtub headest purjelauatraditsioonidest.
4. KÕLBLIKKUS
4.1 Võistlus loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 1 (ühe) sõiduga.
5. VÕISTLUSGRUPID
5.1 Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates võistlusgruppides:
5.1.1. Üldarvestus – osalevad kõik soovijad v.a. EPL FUN sarja üldjuhendi punktis 9
loetletud isikud;
5.1.2. Naised – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);
5.1.3. Seeniorid – osalevad kõik meesvõistlejad, kelle vanus on 35 aastat või üle selle
(sündinud 1975 või varem) ning kõik naisvõistlejad, kelle vanus on 30 aastat või
üle selle (sündinud 1980 või varem), võistluste toimumise aastale eelneva aasta
31.detsembriks;
5.1.4. Grand Seeniorid – osalevad kõik meesvõistlejad, kelle vanus on 45 aastat või
üle selle (sündinud 1965 ja varem) ning naisvõistlejad kelle vanus on 40 aastat
või üle selle (sündinud 1970 või varem), võistluste toimumise aastale eelneva
aasta 31.detsembriks;
5.1.5. Juuniorid – osalevad kõik võistlejad, kelle vanus on alla 20 (sündinud 1992 või
hiljem), võistluste toimumise aasta 31.detsembriks;
5.2 Võistlustel peetakse võistlejaile eriarvestust (eeldusel, et võistleja sõidab kogu võistluse
raames sama arvestusgrupi lauaga) vastavalt võistlusvarustusele, ainult Üldarvestuse tulemusi
arvestades, alljärgnevalt:
5.2.1. Purjelaud kuni 120 liitrit – kõik sverdita purjelauad, mille maht on
kuni 120 liitrit k.a.
5.2.2. Purjelaud 121 liitrit ja suurem – kõik sverdita purjelauad, mille maht on 121
liitrit ja rohkem, v.a. Formula.

5.2.3. Formula laud – kõik Formula lauad.
5.2.4. Svertlaud – kõik sverdiga lauad.
6. VARUSTUSE PIIRANGUD
6.1 Korraldaja võistlusvarustust ei taga.
6.2 Varustusele piiranguid ei ole.
7. PURJENUMBRID JA REKLAAM
7.1 Kõikidel Võistluste jooksul kasutatavatel purjedel peavad olema selgelt loetavad ja
kontrastsed, mõlemalt poolt nähtavad purjenumbrid.
7.2 Rahvustähis EST ei ole kohustuslik v.a. välisvõistlejatel oma riigi rahvustähis.
7.3 Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.
7.4 Poomist allapoole jääv purjepind on kasutada võistlejate isiklikuks reklaamiks.
7.5 Poomist ülalpool paiknev purjeosa on reserveeritud Korraldajale.
7.6 Võistlustest osavõtja on kohustatud järgima Korraldaja ettekirjutisi reklaami paigaldamiseks
poomist kõrgemale asuvale purjepinnale.
8. OHUTUS
8.1 Iga võistleja vastutus on osaleda kogu võistluste jooksul kõige ohutumal viisil.
8.2 Päästevesti kandmine võistluste ajal on kohustuslik.
8.3 Päästevest ei tohi olla täispuhutav ning peab suutma hoida mageda vee pea 4kg metallraskust
vähemalt 5 minutit.
9. VASTUTUS
9.1 Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel.
9.2 Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.
9.3 Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise vigastuse või varustuse
kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt.
9.4 Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.
10. RAJAD
10.1 Radade skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Avalikul Teadetetahvlil.
11. PUNKTIARVESTUS
11.1 Punktiarvestus toimub vastavalt EPL FUN - sarja Üldjuhendile (p.6)
12. PURJETAMISJUHISED
12.1 Purjetamisjuhised avaldatakse Võistluste Ametlikul Teadetetahvlil, hiljemalt
Võistlustele registreerimise ajaks.
13. VÕISTLUSTE AJAKAVA
Laupäev, 3. september 2011
9:30 – 11.00 Võistlustele registreerimine
11:00 Kiprite koosolek
12:00 Päeva esimene võimalik start
17:00 Päeva viimane võimalik start
Pühapäev, 4. september 2011
10:00 Kiprite koosolek
11:00 Päeva esimene võimalik start
14:00 Päeva viimane võimalik start
16:00 Autasustamine ja Võistluste lõpetamine.
14. AUHINNAD
14.1 Auhinnad jagatakse vastavalt EPL FUN - sarja Üldjuhendile (p.8)

15. REGISTREERIMINE
15.1 Võistlustele registreerimine toimub võistluste päeval Nasva rannas
15.2 Võistlustest osavõtutasu on EPLi ja Saaremaa Surfiklubi liikmetele 15 EUR, ülejäänud 20 EUR,
juuniorid 10 EURi.
15.3 Tasumine sularahas kohapeal.

16. TÄIENDAV INFORMATSIOON
16.1 Praami info: www.tuulelaevad.ee
16.2 Majutusvõimalused: www.saaremaa.ee/nasvahotel või www.saaremaa.ee

