
EESTI PURJELAUALIIDU MEISTRITE SARI 2021 TALISURFI EESTI 
MEISTRIVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND KIIRUSSÕIDUS 2021.

1.1. Käesolev Eesti Purjelaualiidu (edaspidi EPL) Talisurfi Eesti Meistrivõistluste (edaspidi 
Võistlus) üldjuhend määratleb Talisurfi võistlusdistsipliini, Eesti tiitlivõistluste läbiviimise ning 
nendel osalemise korra.
1.2. Võistlused korraldatakse vastavalt WS 2017- 2020 Purjetamise Võistlusreeglitele, 2014 
Rahvusvahelistele Jää- ja Lumepurjetamise Liidu Reeglitele - WISSA, 2019 aasta 
Rahvusvahelistele Talisurfi Reeglitele – WWR5.1, Võistlusteatele (NOR – Notice of Race), 
Võistluste purjetamisjuhistele (SI – Sailing Instructions) ja peavõistlusjuhi otsustele.
1.3. Rahvusvahelisi reegleid on täiendatud Eesti meistrivõistluste üldjuhendiga ning võib täiendada 
võistlusteate, purjetamisjuhiste ja võistlusjuhi otsustega.

2. VÕISTLUSTE KORRALDAJA

2.1. Eesti Purjelaualiidu Võistlused korraldab EPL või EPL-i poolt aktsepteeritud juriidiline või 
füüsiline isik (edaspidi Korraldaja), kellega sõlmitakse Võistluste korraldamiseks õiguste ja 
kohustuste leping.
2.2. Käesolev üldjuhend on aluseks Korraldajale võistlusteate koostamisel.

3. VÕISTLUSTE ETAPID

3.1. GPS kiirussõit, läbi talihooaja kestev etapp. parima  5*10sek. peale
3.2  Ühepäeva Kiirussõit

4. VÕISTLUSTE KORRALDUS

4.1. Võistlussõidud toimuvad ja võistlusarvestust peetakse kui Võistlusele on registreerunud 
vähemalt 2 (kaks) võistlejat ühes arvestuses.
4.2. GPS kiirussõidus arvestatakse ainult Eesti Vabariigis purjesuusa või purjekelguga sõidetud 
tulemusi.
4.3. Võistlusteade (NOR) väljastatakse EPL kodulehel (http://www.purjelaualiit.ee) hiljemalt seitse 
päeva enne Võistluse algust. Muudatused ja täpsustused võistlusinfos avaldatakse võistlusteates 
jooksvalt ja kiprite koosolekul.

5. VÕISTLUSTEST OSAVÕTT

5.1. Võistlused on lahtised ja osavõtuõigus on kõigil, kes omava rahvusliku alaliidu (EPL) 
võistlussportlase litsentsi (sh purjenumbrit), klassireeglitega ette nähtud võistlusvarustust, täidavad 
korraldaja nõudmised (reklaam purjedel, võistlussärk, jne.) ning kes läbivad võistlusteates 
ettenähtud ajaks võistlustele registreerimise protseduuri.
5.2. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja
5.3. Stardimaksu Võistlusel kehtestab korraldaja, kooskõlastades selle eelnevalt EPL-iga.
 5.4. Ilmastikuoludest tingitud Võistluse ärajäämise korral stardimaksu ei tagastata

6. VÕISTLUSARVESTUSED

6.1. Purjekelk või  purisuusk.
6.1.1. Üldarvestus - osalevad kõik võistlejad (vanusepiiranguta)



6.1.2. Üldarvestus Naised - osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguta)

7. VARUSTUSE PIIRANGUD

7.4. Kiirussõidus tunnistatakse ainult GT31/GT11, BGT31/BGT11, Locosys GW-52, GW-60 või 
Thingsee One GP3S Edition. Motion, Soros GPS mudelitega salvestatud võistlustulemusi.
7.4.1. Doppleri kasutamine eelpool mainitud seadmetel on kohustuslik

8. PUNKTIARVESTUS VÕISTLUSTEL

8.1. Kehtib vähempunktisüsteem – esimene koht saab 0,7 punkti, teine koht 2 punkti, kolmas koht 3
punkti ning iga järgmise koha punktid võrduvad võistleja tabelikohaga.
8.2. Lisaks üldistele võistlustulemustele (Üldarvestus), tuuakse välja ka kohad võistlusarvestuste 
(vt. P.6) lõikes, kusjuures punktisumma arvestatakse vastavalt üldarvestuse kohale.
8.3. Kui võistleja ei stardi (DNS), katkestab võistlussõidu (RET), ei finis eeri (DNF) või saab 
karistuse tulemusena võistlussõidust diskvalifitseerimise (DSQ), võrdub tema antud võistlussõidu 
punktisumma oma fliidi viimase koha punktisummaga.
8.4. Kiirussõidu arvestust peetakse GPS 5x10 s tulemuse järgi. Arvesse läheb võistleja parim 
ühepäevase sessiooni tulemus.

9. VÕISTLUSTE SARJA EDETABELI KOOSTAMINE

9.1. Võistluste sarja edetabelit (edaspidi Edetabel) peetakse kõikides arvestustes
9.2. Kiirussõidu etapi toimumisel vähemalt 3 (kolme) võistleja ametliku GPS tulemusega.
9.3. Kui võistleja on osalenud hooaja jooksul sarjas, kuid jätab etapi(d) vahele (DNC), võrdub tema 
vahelejäetud etapi või etappide tulemus sellele võistlusele registreerunud osavõtjate arvuga + 1 
punkt.
9.4. Edetabeli koostamise aluseks on kõikide etappide lõpptulemused. Kehtib vähempunktisüsteem 
– etapi esikoht annab 0,7 punkti, teine koht 2 punkti, kolmas koht 3 punkti ning iga järgmise koha 
punktid võrduvad võistleja saavutatud kohaga etapil.
9.5. Võistlussari on maksimaalselt 2(kahe) etapiline.

10. VÕISTLUSTE AUHINNAD JA AMETLIKUD TIITLID

10.1. Võistluste sarja etappidel (v.a. kiirussõidu etapp) autasustatakse iga võistlusarvestuse kolme 
parimat võistlejat.
10.2. Võistluste sarja kokkuvõttes antakse auhinnad meistritiitli arvestuste kolmele parimale Eesti 
Vabariigi residendist võistlejale.
10.3. Eesti Meistri tiitel antakse välja Talisurfi Kiirussõit purjesuusa/uisukelgu klassis, 
alljärgnevates võistlusarvestuses: ● Üldarvestus (Purjekelk) ● Naised (Purjekelk)
10.4. Eesti Meistri tiitel antakse välja kui osavõtjate arv vastavas võistlusarvestuses on või ületab 4 
(nelja) võistlejat. Vähem kui nelja võistleja puhul nimetatakse parim.
10.5. EPL, Korraldaja ja kõik asjast huvitatud võivad välja panna lisa- ja eriauhindu.


