SAARE KAPP 2014
VÕISTLUSJUHEND
1. VÕISTLUSTE TOIMUMISE KOHT, AEG NING KORRALDAJA
1.1. SAARE KAPP 2014 Saaremaa lahtised meistrivõistlused I etapp Formula klassi
kursisõidus võistlus toimub 15-17 august Roomassaares Saaremaal.
1.2. II etapp toimumisaeg on 13-14 september Nasva. Slaalom.
1.3. Vastutav korraldaja (edaspidi Korraldaja) on Saaremaa Surfiklubi.
2. VÕISTLUSTE KORRALDUS
2.1. Võistlus peetakse ISAF 2013-2016 võistlusreeglite, Formula Eesti meistrivõistluste
2014 aasta üldjuhendi , Bacardi Fun sarja juhendi alusel.
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. VÕISTLUSGRUPID
3.1 Saare Kapp – Saare maakonna lahtiste meistrivõistluse arvestuses kolmes
võistlusgrupis. Eraldi arvestus Saare maakonna sportlastele, kelle vahel selgitatakse
maakonna meister (Saaremaal sündinud, või Saaremaal 1 aasta alalist elukohta omav
surfaja.). Tiitel antakse välja vähemalt 5 surfaja osalemisel.
3.2 Üldarvestus
3.3 Naised
3.4 Noored U 17 klass osalevad kõik võistlejad, kelle vanus on alla 17 (sündinud 1997 ja
hiljem).
Kui võistlusgrupis Naised ja Noored U-17on vähem kui 3 võistlejat nimetatakse
ainult parim.

4. OSAVÕTUTINGIMUSED
4.1. Formula Eesti meistrivõistlused / SAARE KAPP 2014 Saaremaa lahtised
meistrivõistlused Formula klassi kursisõidus, on lahtine võistlus ja osavõtuõigus on
kõigil soovijail ning kes läbivad võistlusjuhendis ettenähtud ajaks võistlustele
registreerimise protseduuri: täidavad osavõtuavalduse ja maksavad stardimaksu.
4.2. Kõik võistlejad võistlevad omal vastutusel. Korraldaja ei ole vastutav ükskõik
millise materiaalse kahju, kehalise vigastuse või varustuse kaotsimineku eest
nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt.
Soovitav kolmanda osapoole kindlustus.

5. VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE

5.1. 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. Võistluse esimesel etapil on võistlusvarustus klass Formula , teisel etapil vabalt
valitud purjelauaklass.
7. VÕISTLEJATE PUNKTIARVESTUS
7.1. Saare maakonna meistrivõistluste paremus selgitatakse purjelaua kursisõidu ja
slaalomi etapi kohtade paremuse järgi ( eraldi maakonna arvestuses võistlevate
surfajate kohad). Parim võistleja 1p, teine koht 2p, kolmas 3p jne.
7.2. Võrdsete punktide korral on paremuselt esimene võistleja mõlema (kahe) etapi
(neto) üldarvestuse paremate kohapunktide summeerimise tulemusega.
8. Kõlblikkus
12.1. Võistlus loetakse toimunuks vähemalt 1 stardiga mõlemal etapil.

