
 

 SAAREMAA MEISTRIVÕISTLUSED LOHESURFIS ÜLDJUHEND 2015  

1. ÜLDSÄTTED  

1.1 Käesolev MTÜ Saaremaa Lohesurfi (edaspidi Klubi) Saaremaa Meistrivõistluste (edaspidi SMV) 

lohesurfis üldjuhend määrab SMV sarja ja selle etappide läbiviimise ning nendel osalemise korra.  

1.2 SMV korraldatakse vastavalt ISAF 2013-2016 Purjetamise Võistlusreeglitele, Võistlusteatele 

(edaspidi NOR – Notice of Race), Rahvusvahelise Lohesurfi Assotsiatsiooni (IKA) Vabastiili ja 

Rajasõidu, Klubi SMV võistlusjuhenditele ja peakohtuniku otsustele. Vastuolude puhul rakendatakse 

Klubi SMV võistlusjuhendeid. Kõik võistluseid puudutavad dokumendid asuvad Klubi kodulehel: 

http://saaremaalohesurf.eu.  

1.3 SMV viiakse läbi võistlusgruppides eraldi naiste ja meeste arvestuses.  

1.4 2015. aasta SMV hulka kuuluvad Klubi korraldatud etapid 2015 aastal.  

2. SMV ETAPI KORRALDAJA  

2.1. SMV etapi korraldab Klubi või Klubi poolt aktsepteeritud juriidiline või füüsiline isik (edaspidi 

Korraldaja), vastavalt Klubi juhendile.  

2.2. Käesolev üldjuhend peab olema aluseks Korraldajale etapi NOR-i koostamisel.  

3. SMV ETAPI KORRALDUS  

3.1. SMV etapi võistlussõidud toimuvad ja võistlusarvestust peetakse, kui etapile on registreerunud 

vähemalt 2 (kaks) võistlejat ühes võistlusgrupis.  

3.2. SMV Rajasõit loetakse etapp ametlikult toimunuks vähemalt 2 (kahe) sõiduga.  

3.3. SMV Vabastiilis loetakse etapp ametlikult toimunuks vähemalt "single elimination" (võistleja 

langeb peale kaotust võistlusest välja) ringi toimumisel.  

3.4. Etapi NOR väljastatakse Klubi kodulehel (http://www.saaremaalohesurf.eu) hiljemalt 3 päeva 

enne SMV etapi algust. Muudatused ja täpsustused võistlusinfos avaldatakse Klubi kodulehel 

jooksvalt ja hiljemalt 24h enne SMV etapi algust.  

4. OSAVÕTT  

4.1. SMV etapid on lahtised ja osavõtuõigus on kõigil soovijail, kes läbivad etapi NOR-s ettenähtud 

ajaks etapile registreerimise protseduuri ja tasuvad stardimaksu.  

4.2. Juhul kui võistleja vanus on 16 või noorem peab olema võistlejal kaasas lapsevanema või 

ametliku hooldaja kirjalik luba võistlemiseks.  

4.3. Varustuse piirangud määratakse konkreetse etapi NOR-iga.  

4.4. SMV etapile lähetamise ja osavõtu kulud kannab võistleja.  



4.5. Stardimaksu SMV etapil kehtestab Klubi või Korraldaja, kes kooskõlastab selle eelnevalt Klubiga.  

4.6. Ilmastikuoludest tingitud SMV etapi ärajäämise korral stardimaksu ei tagastata.  

4.7. Võistleja reklaam kooskõlastada Korraldajaga.  

4.8. Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja kättesaadavad pildistamisteks ja intervjuudeks.  

5. VÕISTLUSGRUPID  

5.1. SMV etappidel peetakse arvestust alljärgnevates võistlusgruppides:  

Naised – osalevad kõik naisvõistlejad;  

Mehed – osalevad kõik meesvõistlejad.  

6. PUNKTIARVESTUS SMV ETAPPIDEL  

6.1 Punktiarvestust peetakse naiste ja meeste arvestuses ja iga etapp annab punkte SMV sarja 

üldarvestusse.  

6.2. Kõikidele võistlusgruppidele kehtib ühine võistlusala.  

6.3. Rajasõidus võib võistlusrada ja selle läbimise kord võistlusklassidele ja võistlusgruppidele erineda 

(näiteks mehed kaks ringi, naised üks ring).  

6.4. Kõikidele võistlusgruppidel kehtib ühtne punktisüsteem.  

6.5. Punktiarvestust peetakse eraldi naiste ja meeste arvestuses.  

6.6. Rajasõidu esimene koht saab 0.7 punkti, teine koht saab 2 punkti, kolmas koht saab 3 punkti, iga 

järgmise koha punktid võrduvad võistleja finišeerimiskohaga.  

6.7. Rajasõidu halvimad tulemused arvatakse maha alljärgnevalt:  

1 – 2 sõitu mahaarvamisi ei ole  

3 – 4 sõitu 1 halvima sõidu mahaarvamine  

5 – 7 sõitu 2 halvima sõidu mahaarvamine  

8 – 11 sõitu 3 halvima sõidu mahaarvamine  

12 – 15 sõitu 4 halvima sõidu mahaarvamine  

16 ja enam sõitu 5 halvima sõidu mahaarvamine  

6.8. Kui võistleja ei stardi (DNS), eirab “Ühe Minuti Reeglit” (OSC), katkestab võistlussõidu (RET), ei 

finišeeri (DNF) või saab karistuse tulemusena võistlussõidust diskvalifitseerimise (DSQ), võrdub tema 

antud võistlussõidu punktisumma sellele võistlusele registreerunud osavõtjate arvuga + 1 punkt.  

6.9. Vabastiilis mahaarvamisi ei tehta.  



7. SMV EDETABELI KOOSTAMINE  

7.1. SMV sarja edetabel (edaspidi Edetabel) on avatud kõigile.  

7.2. Edetabelit peetakse eraldi naiste ja meeste arvestuses.  

7.3. Kui võistleja on osalenud hooaja jooksul SMV sarjas, kuid jätab etapi(d) vahele (DNC), saab ta 

antud etapi eest 0 punkti .  

7.4. Edetabeli punktiarvestus toimub järgnevalt: iga etapi võitja saab tabelisse 100, teine 90, kolmas 

80, neljas 70, viies 65, kuues 60 jne punkti. Kõik osalejad saavad minimaalselt 10 punkti. Edukamaks 

loetakse SMV sarja lõpus enim punkte kogunud võistleja.  

7.5. Edetabeli koostamise aluseks on SMV sarja iga etapi tulemused. Kui etappe on rohkem kui kolm, 

siis arvestatakse kõikidel võistlejatel kõige kehvema etapi tulemused maha.  

7.6 Etappe on plaanis korraldada talvel vähemalt kaks (rajasõit ja suurim kiirus), kuid kui on soodsad 

ilma/lumeolud, siis võib neid lisanduda või sobivate olude puudumisel üldse mitte toimuda. 

Veeperioodil on plaanis korraldada vähemalt 3 etappi (rajasõit, vabastiil ja maraton) etappe võib 

vastavalt ilmaoludele ja korraldajate võimalustele lisanduda või ära jääda .  

7.9. Kui SMV sarja kokkuvõttes on kahel või enamal võistlejal võrdne arv punkte, siis lähtutakse võitja 

selgitamisel paremate kohtade printsiibist ehk kellel on rohkem etappide võite. Kui neid on võrdselt, 

siis lähtutakse sellest, kellel on rohkem teisi kohti jne.  

8. SMV SARJA JA SELLE ETAPPIDE AUHINNAD  

8.1. SMV sarja kokkuvõttes enim punkte teeninud saarlastele antakse Saaremaa Meistritiitel.  

8.2. SMV sarja kokkuvõttes autasustatakse kolme parimat nais- ja meesvõistlejat.  

9. ALKOHOLI JA MÕNUAINETE KASUTAMINE  

9.1 Alkoholi või mõnuainete kasutamine SMV etappidel on keelatud. Kui võistleja on alkoholi või 

mõnuainete joobes, siis ta diskvalifitseeritakse koheselt. 


