SAARE KAPP 2

VÕISTLUSJUHEND
1.

VÕISTLUSTE TOIMUMISE KOHT, AEG NING KORRALDAJA

1.1. SAARE KAPP 2 slaalom/ sprindisõidu võistlus toimub Saaremaa meistrivõistluste ½ osana Sörve
rannas Saaremaal.
1.2. Toimumisaeg on 27 juuli 2002.a.
1.3. Vastutav korraldaja (edaspidi Korraldaja) on Saaremaa Surfiklubi.
2.

VÕISTLUSTE KORRALDUS

2.1. Kursisõit peetakse, käesoleva võistlusjuhendi, purjetamisjuhise ja peakohtuniku otsuste kohaselt.
2.2. Ametlik võistluste info väljastatakse teadete tahvlile hiljemalt 1 tund enne juhises määratud starti ja
täpseim info jagatakse kiprite koosolekul.
2.3. Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest.
3.

VÕISTLUSARVESTUSED JA AUHINNAD

3.1. Võistlusele on oodatud eelkõige esimeste võistluskogemuste saajad ja arvestust peetakse neljas
võistlusklassis:
3.1.1. Lapsed 12a
3.1.2. Noored 16a
3.1.3. Mehed
3.1.4. Naised
3.2. Võistlusel igas klassis autasustatakse kolme parimat harrastusspordi võistlejat , tingimusel, et
võistlejaid antud klassis on 5 (viis) või rohkem. Saaremaa meistritiitel antakse välja Saare Kapp 1 ja 2
võistluse kokkuvõtteks võitnud Saare Maakonna elanikule
3.3. Kui surfiklassis on võistlejaid vähem kui 5 (viis), nimetatakse ainult parim võistleja.
4.

OSAVÕTUTINGIMUSED

4.1. SAARE KAPP 2 on lahtine võistlus ja osavõtuõigus on kõigil soovijail, kes läbivad võistlusjuhendis
ettenähtud ajaks võistlustele registreerimise protseduuri: täidavad osavõtuavalduse ja maksavad
stardimaksu.
4.2. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.
4.3. Kõik võistlejad võistlevad omal vastutusel.
4.4. Päästevesti kandmine laste ja noorte klassis on kohustuslik, ülejäänutele soovitatav.
4.5. Varustuse piirangud. Purje ülempiiriks on kehtestatud antud võistlusel 7,5 m2.
5.

VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE

5.1. Võistlustele registreerimise aeg on 26 juulini Saaremaa Surfiklubi kodulehel www.saaremaasurf.ee ja
võistluse päeval s.o. 27. juulil 2002 kohapeal kella 11.25-ni.
5.2. Võistlustele registreerimiseks tuleb täita osavõtuavaldus ning tasuda stardimaks (hinnad toodud
võistlusjuhises).
6.

VÕISTLUSDISTSIPLIIN, STARTIDE ARV JA AJAD

6.1. Võistlused sõidetakse võistlusalal , mille skeem paigutatakse teadetetahvlile. Täpsem informatsioon
antakse kiprite koosolekul.
6.2. Võistlused sõidetakse võistlusdistsipliinides slaalom/sprint.

6.3. Kõigile võistlejaile loositakse stardinumber, mille alusel koostatakse võistlustabel. Võistlus toimub
“mees-mehe vastu” ja kõigi osalejate vahel paari kaupa. Kui võistlejaid on ühes klassis enam kui 10
moodustatakse 2 (A,B) või enam alagruppi, millest pääsevad edasi poolfinaali alagrupi 2 parimat.
Poolfinaalis minnakse kokku A1-B2 ja B1- A2 vastastega
6.4. Iga järgnev stardiprotseduur algab peale viimase võistleja finišeerimist või kontrollaja lõppemist.
6.5. Start on avatud 1 minut. Peakohtunikul on õigus nimetatud aega muuta, millest teatakse kiprite
koosolekul.
7.

TUULEMIINIMUM

7.1. Laste ja noorte surfiklassides on tuulemiinimum 4 m/s, täiskasvanutele 5 m/s.
7.1.1. Peale stardisignaali, otsustab ilmastikutingimuste sobivuse võistlemiseks, peakohtunik.
7.1.2. Juhul kui võistlussõidud katkestatakse tuule puudumise tõttu, toimub kohtade jagamine
toimunud sõitude aluse tingimusel, et kõik osalejad on saanud 2 sõitu.
8.

KIPRITE KOOSOLEK

8.1. Võistluste läbiviimise täpsem info jagatakse kiprite koosolekul.
8.2. Kiprite koosolek algab võistluspäevadel kell 11:30.
8.3. Kiprite koosolekul osalemine on võistlejatele kohustuslik. Kiprite koosolekult puuduv võistleja
võidakse diskvalifitseerida ilma hoiatuseta.
9.

PURJENUMBRID, TÄHISED JA REKLAAM

9.1. Selgelt loetavad ja kontrastsed, mõlemalt poolt nähtavad numbrid on kohustuslikud.
9.2. Punktis 9.1. toodud nõuetele mittevastavad võistlejad on õigus diskvalifitseerida ilma hoiatuseta.
9.3. Võistleja ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.
10. VÕISTLEJATE PUNKTIARVESTUS
Kasutatakse Low Point Scoring System’i kus esimene koht saab 0,7 punkti, teine koht 2 punkti. Kui võistlus
toimub ka alagruppides, siis poolfinaalis alustab võistleja taas 0-ist alagrupi teise vastasega.
10.1. Kõikidele surfiliklassidele kehtib ühtne punktisüsteem. Eraldi arvestust peetakse saarlastele
meistritiitli võistluses.
10.2. Juhul kui võistleja ilmub stardialasse, kuid ei stardi, ei jõua kontrollaega, katkestab võistlussõidu või
saab karistuse tulemusena võistlussõidust diskvalifitseerimise, võrdub tema antud võistlussõidu
punktisumma 3 karistuspunktiga.
10.3. Juhul kui võistleja ei ilmu stardialasse (kui fikseeritakse), võrdub tema antud võistlussõidu
punktisumma 4 karistuspunktiga.

