
2022 -2023 Talisurfi Kiirussõidu Eesti Meistrivõistlused. 

          VÕISTLUSTEADE. 

1. Läbi hooaja kestev etapp Purikelk/purisuusk. Tiib. 

2. Ühepäeva etapp. Purikelk/purisuusk. Tiib 

       1.detsember 2022 – 31.märts 2023 

               EPL/Jüri Kaldoja 

 

1. REEGLID 

1.1 Võistlused viiakse läbi vastavalt reeglitele, mis 

on määratletud EMV talisurfi kiirussõidu 

võistlusjuhendis. 

1.2 Kehtivad Rahvusvahelised Kiirussõidu reeglid 

ja Kiirussõidu Klassireeglid. 

1.3 EPL Talisurfi Kiirussõidu Eesti Meistrivõistluste 

Üldjuhend. 

1.4 Käesolev Võistlusjuhend 

2 VÕISTLUSARVESTUSED 

2.1 EMV fliit: 

2.1.1 Üldarvestus; 

2.1.2 Naised 

3 VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA 

REGISTREERIMINE 

3.1 Võistlustest võivad osa võtta kõik Purjelaua 

Kiirussõidu klassi võistlejad, kes täidavad 

osavõtuvormi ning tasuvad osavõtumaksu. 

3.2 Võistuste EMV fliidi osalejad peavad 

olema Eesti Purjelaualiidu liikmed. 



3.3 Osavõtuvormi saab täita võistluspäeval 

(ühepäeva sõit) regati büroos 

4. OSAVÕTUMAKSUD 

4.1 Etapi osavõtutasu on 25 EUR  

4.2 Hilinenud osavõtutasu on 30 EUR (kui 

maksmine tehakse peale tulemuse sooritamist) 

4.3 Osavõtutasu saab tasuda korraldajale 

sularahas või kontole: 

EE911010010274364015 Jüri Kaldoja . 

Kaardimakseid teostada ei ole võimalik. 

4.4 Osavõtumaksu ei tagastata. 

5. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE 

5.1 Võistlejad osalevad võistlustel täielikult omal 

vastutusel. Korraldav kogu ega keegi tema 

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 on kolmanda osapoole kindlustus. 

6. REKLAAM 

6.1 Purjelaudadelt võib nõuda korraldava kogu poolt 

valitud ja antud reklaami kandmist vastavalt World 

Sailing määrusele 20 'Reklaamikoodeks'. 

6.2 Võistlustele registreerimisega annab iga võistleja 

automaatselt Korraldavale Kogule heakskiidu 

kogu võistluse vältel tema pildistamiseks ja 

filmimiseks ning sellise meediamaterjali 

tegemiseks, kasutamiseks ja avalikuks 

näitamiseks, ilma igasuguse kompensatsioonita. 



7. OHUTUSEESKIRJAD 

7.1 Võistlejate tähelepanu pööratakse PVR 

Põhireeglitele 1 ja 4. Eriti peavad võistlejad 

hindama oma võimekust, varustuse seisukorda 

ja olema kindel, et nad suudavad startida ning 

võistelda ilma igasuguse riskita mis võib tuleneda 

tuule tugevusest ja ilmastikuoludest. 

8. TEATED VÕISTLEJATELE 

8.1 Teated võistlejatele pannakse välja 

Ametlikule Teadetetahvlile. 

8.2 Hooaja (5x10) etapi ametlik teadetetahvel asub 

EPL kiirussõidu veebilehel ja ühepäeva etapi 

teadetetahvel asub võistluse regatibüroo juures 

9. PURJETAMISJUHISTE MUUDATUSED 

9.1 Muudatused purjetamisjuhistes pannakse välja 

mitte hiljem kui 30 minutit enne selle sõidu 

hoiatussignaali, mille kohta need kehtivad. 

10. VARUSTUS 

10.1 Varustusele kehtivad piirangud vastavalt 

Rahvusvahelistele Kiirussõidu klassireeglitele 

10.2 EMV fliidis aktsepteeritakse ainult Locosys 

(B)GT-11 ; (B)GT-31, GW-52 , GW-6, 

Motion,Coros ja Gyro1 seadmete tulemusi, mis 

on seadistatud vastavalt https://www.gpsspeedsurfing.com/ poolt ettekirjutatud nõuetele. 

10.3 Doppleri kasutamine GPS seadmes 

on kohustuslik. 

11. VÕISTLUSFORMAAT 

11.1 Meistrivõistlused on kiirussõidu distsipliini 

kõigile võistlejatele avatud võistlus. 



11.2 Võistlus loetakse toimunuks vähemalt 2 

(kahe) võistleja tulemusega. 

11.3 Läbi hooaja kestev etapp peetakse GPS 5x10 

sek keskmise kiiruse formaadis. 

11.4 Ühepäeva etapi GPS formaat tehakse teatavaks 

vahetult enne võistlust. 

12. VÕISTLUSTE AJAKAVA 

12.1 Info ühepäeva võistluse toimumise või mitte 

toimumise ning võistluskoha ja ajakava kohta 

pannakse üles ürituse kodulehele mitte hiljem 

kui 36 tundi enne starti. 

13. TULEMUSTE EDASTAMINE  

13.1 Läbi hooaja kestva etapi GPS tulemuse failid tuleb saata  peale tulemuse sooritamist  3päeva 

jooksul  jurikolumbus@hot.ee 

 

mailto:jurikolumbus@hot.ee

