2012 FW Estonian Open Championships 1/Saare
Kapp
2012 Formula Eesti Meistrivõistlused 1.etapp/Saare Kapp

16th to 17th June
16.-17 juuni
TO BE HELD AT

Roomassaare, Saaremaa, Estonia
ORGANIZED BY

Saaremaa Surfiklubi

1.
1.1.

REEGLID
Võistlused viiakse läbi vastavalt reeglitele, mis
on määratletud Purjetamise Võistlusreeglites.

1.
1.1.

1.2.

2012 aasta Rahvusvahelised Formula Klassireeglid (IFWC) ja 2012 Formula Eesti Meistrivõistluste Üldjuhend kehtivad.
Kui keelte vahel on konflikt, on inglise keel ülimuslik.

1.2.

2.
2.1.

REKLAAM
ISAF-i määrus 20 'Reklaamikoodeks' kehtib.

2.
2.1.

2.2.

Võistlejatelt võib nõuda korraldava kogu poolt
valitud ja antud reklaami kandmist.

2.2.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

VÕISTLUSARVESTUSED
A-liiga:
Üldarvestus;
Naised;
Seeniorid - osalevad kõik meesvõistlejad, kelle vanus on 35 või üle selle (sündinud 1976 ja
varem) ning naisvõistlejad, kelle vanus on 30
või üle selle (sündinud 1981 ja varem);

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

1.3.

1.3.
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RULES
The event will be governed by the rules as defined in the Racing Rules of Sailing – Windsurfing Competition Rules (WCR).
The International Formula Windsurfing Class
(IFWC) Championship Rules and FW Estonian
Championship rules will apply.
If there is a conflict between languages the
English text will take precedence.
ADVERTISING
ISAF Regulation 20 'Advertising Code' shall
apply.
Boards may be required to display advertising
chosen and supplied by the organizing authority.
DIVISIONS
A-league:
Overall;
Women;
A Senior shall be a man over the age of 35
(born 1976 or earlier) or a woman over the age
of 30 (born 1981 or earlier);

3.1.4.
3.1.5.
3.2.
3.2.1.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.
5.2.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

7.

Noored alla 20 - osalevad kõik võistlejad, kelle
vanus on alla 20 (sündinud 1993 ja hiljem);
Noored alla 17 - osalevad kõik võistlejad, kelle
vanus on alla 17 (sündinud 1996 ja hiljem).
B-liiga
B-liiga sõidab lühendatud distantsil.

3.1.4.

Saare Kapp arvestus - Saaremaal sündinud
või 1 aasta alalist elukohta omav võistleja:
Üldarvestus;
Naised;
Noored alla 17 - osalevad kõik võistlejad, kelle
vanus on alla 17 (sündinud 1996 ja hiljem);

3.3.

VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA REGISTREERIMINE
Võistlustest võivad osa võtta kõik Formula
klassi võistlejad, kes täidavad osavõtuvormi
ning tasuvad osavõtumaksu.
Võistluskõlblikud võistlejad võivad registreeruda, täites osavõtuvormi SSK kodulehel 15.juuni
kella 19.00-ni ja võistluste kohapeal 10.0011.00.

4.

ELIGIBILITY AND ENTRY

4.1.

The competition is open to all entries of the Formula class that complete the entry form and
pay the entry fee.
Eligible competitors may enter by completing
the entry form on SSK homepage before 15th
of june 19.00 or on the first day of the competiton at the Race Office from 10.00 to 11.00.

OSAVÕTUMAKSUD
Osavõtutasu on 25 eurot. Noorte ja Juuniorite
osavõtutasu on 15 eurot.
Osavõtuasu saab maksta võistluspaigas sularahas (euro).

5.
5.1.

VÕISTLUSFORMAAT
Formula klassi rajasõidu, kõigile võitlejatele
avatud, võistlus.
Võistlus loetakse toimunuks ühe sõiduga.

6.
6.1.

Juhul kui võistluse ühele päevale on ennustatav tuule prognoos alla miinimumi, võib korraldada ühel päeval kuni 5 starti, millekohane info avaldatakse esimese võistluspäeva jooksul
teadete tahvlil.
Start on avatud 3 minutit.
Kontrollaeg on 20 minutit võistlusgrupi esimese võistleja finišeerimisest.
Võisteldakse rajal, mille skeem paigutatakse
teadetahvlile.

6.3.

AJAKAVA

7.

3.1.5.
3.2.
3.2.1.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

4.2.

5.2.

6.2.

6.4.
6.5.
6.6.
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A Youth shall be under the age of 20 (born in
or after 1993);
A Junior shall be under the age of 17 (born in
or after 1996);
B-league
Competitors in the B-league division may sail
shortened courses.
Saare Kapp division - born in Saaremaa or
lived in Saaremaa for 1 year:
Overall;
Women;
A Junior shall be under the age of 17 (born in
or after 1996);

FEES
The required entry fee is 25 euro’s. Except
Youth and Junior entry fee is 15 euro’s.
Entry fees can be paid at the registration in
cash (euro).
RACE FORMAT
The Championship shall be a Formula class,
course racing, 'open entry' event.
One race is required to validate the Championship.
In a case the wind forecast is below minimum
for one racing day, 5 starts may be done in one
day. Information about that will be issued during the first day of competition.
Start will be opened for 3 minutes.
Time limit will be 20 minutes after the finish of
the first competitor of the league.
The scheme of the course will be displayed on
the Notice Board at the Race Office.
SCHEDULE

Laupäev 16.07 1000-1100
1100-1200
1300
Pühapäev 17.07 1100
1700

7.1.

Registreerimine
Kiprite koosolek
Sõidud
Sõidud
Viimane võimalik
start

Saturday 16.07 1000-1100
1100-1200
1300
Sunday 17.07 1100
1700

1800
Autasustamine
Kiprite koosolek on kohustuslik kõigile võistlejatele. Puuduvad võistlejad võidakse diskvalifitseerida ilma hoiatuseta.

7.1.

Registration
Skippers meeting
Racing
Racing
Last possible start

1800
Prize giving
Skippers meeting is mandatory to all competitors. Non-attending competitors may be
disqualified without notice.

8.
8.1.

VARUSTUS
Registreerimisel tuleb ära märkida võistluse
jooksul kasutatav varustus.

8.
8.1.

8.2.

Purjenumbrid peavad olema mõlemalt poolt
loetavad ja kontrastsed ning minimaalse numbrikõrgusega 230mm. Nõuetele mittevastava
purjenumbri korral on korraldaval kogul õigus
võistleja diskvalifitseerida (jätta arvestamata).
Purjenumbri muutmisel tuleb sellest teavitada
korraldajad enne starti.

8.2.

PUNKTIARVESTUS
Punktiarvestus on vastavuses 2012 Formula
Eesti Meistrivõistluste Üldjuhendiga.
Mahaviskamised:
1-3 sõitu: 0 mahaviskamist;
4-6 sõitu: 1 mahaviskamine;
7-10 sõitu: 2 mahaviskamist;
10-15 sõitu: 3 mahaviskamist.

9.
9.1.

AUHINNAD
Auhinnad antakse iga arvestuse kolmele parimale.
Saare Kapp üldarvestuses antakse välja Saare maakonna Meistritiitel, kui osavõtjate arv
on või ületab 5 (viit) võistlejat. Vähem kui viie
võistleja puhul nimetatakse parim.
Kõigi EPL liikmetest formula EMV sarjas osavõtnute vahel loositakse hooaja lõpus välja Zuim.

10.
10.1.

10.3.

Between the entries of Formula Estonian Championship, who are members of EPL, a Z-fin will
be drawn.

VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
Võistlejad osalevad võistlustel täielikult omal
vastutusel. Korraldav kogu ega keegi tema

11.
11.1.

DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the competition entirely at their own risk. The organizing authority

8.3.

9.
9.1.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
10.
10.1.
10.2.

10.3.

11.
11.1.

8.3.

9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.

10.2.
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EQUIPMENT
An Equipment Form, which will be available at
registration, shall be returned to the Race Office before the end of registration.
Sail numbers must be, on both sides of the
sail, clear and contrasting with the body of the
sail with minimal height of 230mm. In case the
number doesn't comply, the Organizing Authority has right to disqualify the competitor.
When changing sail number during the competition, Race Committe must be notified before
the start.
SCORING
Scoring will be according to 2012 FW Estonian
Championship rules.
Race discards as:
1-3 races: no discards;
4-6 races: 1 discard;
7-10 races: 2 discards;
10-15 races: 3 discards.
PRIZES
Prizes will be awarded to the first three competitors of each division.
In Saare Kapp division Saare parish title will
be awarded if there are 5 or more entries, otherwise only the first place will be named.

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 kolmanda osapoole kindlustus.
12.
12.1.
12.2.

12.3.

or any of their ofﬁcials or representatives is not
responsible, under any circumstances, for any
damage, loss or injury either ashore or on the
sea either to persons or equipment, which may
result. Valid third party insurance is advisable.

TÄIENDAV INFORMATSIOON
Majutusvõimalused aadressil: www.saaremaa.ee
Praamipiletid saab broneerida Saaremaa Laevakompanii broneerimiskeskusest:
www.laevakompanii.ee
Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda: johannes@saaremaasurf.ee

12.
12.1.
12.2.

12.3.
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FURTHER INFORMATION
Accommodation options: www.saaremaa.ee
Ferry tickets can be booked from Saaremaa
Shipping Company booking-center:
www.laevakompanii.ee
For further information please contact:
johannes@saaremaasurf.ee

