PÜHAJÄRVE AERUTAMISREGATT 2015
Eesti KV 6. etapi võistlusjuhend
EESMÄRK:

Jätkata traditsiooni, propageerida veesporti. Anda noortele võistlussportlastele kogemusi
suurteks ühisstartidega sõitudeks. Pakkuda aerutamisveteranidele ja kõikidele
veespordihuvilistele võistlemisvõimalust.

AEG JA KOHT:

04.juuli 2015 a Otepää, Pühajärvel (puhkekodu territooriumil).
Distants: 5000m ühisstardist (Kloostrisaare ring)
• Veteranide, harrastajate ja invasportlaste registreerimine 14:00 – 15:00
• Stardinumbrite väljastamine peale ujumisoskust kinnitava allkirjade andmist,
kui osavõtumaks on tasutud alates:
kell 15:00
• Start orienteeruvalt:
kell 16:30

REGISTREERIMINE Võistlussportlased: Eesti karikasarjast osavõtjate nimed palume teatada hiljemalt
01.07.2015 kella 17:00 -ks meiliaadressidele: regatt@tolknet.ee; seppkristo@gmail.com
•
Võistluspaigas esitab klubi esindaja võistlus-sportlaste nimekirja koos ujumisoskust
tõendavate allkirjadega hiljemalt kella 14:00 -ks peakohtunikule. Kohapeal
võistlussportlaste juurde registreerimist ei toimu.
•
Veteranid, harrastajad, invasportlased: Registreerimine võistluspaigas
algab kell 14:00 ja lõpeb kell 15:00. Registreerimine ainult koos stardimaksu tasumise
ja ujumisoskuse allkirja andmisega.
OSAVÕTJAD:

EAF-i liikmed, aerutamisveteranid, harrastajad ja kõik veespordihuvilised, kes on
nõuetekohaselt registreerunud: andnud registreerimisel oma allkirja ujumisoskuse kohta
ja tasunud osalusmaksu.

OSAVÕTUMAKS:

Tasudes kohapeal: 4.-€.
Tasudes ettemaksuga arveldusarvele 3.-€.
Makse peab olema laekunud kontole nr 221002100347 Swedbank 02.juuli.2015 a. k.a.
Makse saaja EAF.
Selgituste lahtrisse: „Pühajärve Regatt 2015“.
Enammakstud summat ei tagastata.

VÕISTLUSKLASSID:

Võistlussportlased:

täiskasvanud

K-1 mehed

K-1 naised

C-1 mehed

noored A klass

K-1 noormehed

K-1 neiud

C-1 noormehed

noored B klass

K-1 noormehed

K-1 neiud

C-1 noormehed

noored C klass

K-1 poisid

K-1 tüdrukud

C-1 poisid

noored D klass

K-1 poisid
(kohustuslik
päästevest)
K-1 mehed
K-2 mehed
K-4 mehed

K-1 tüdrukud
(kohustuslik
päästevest)
K-1 naised
K-2 naised
K-4 naised

C-1 mehed
C-2 mehed
C-4 mehed

Võistluspaadid,
matkapaadid

K-2 ja K-4 sega
C-2 ja C-4 sega

Võimalik on komplekteerida paatkond
vastavalt soovile 3+1, 2+2 võ 1+3 (N+M)

Meresüstad,
matkakanuud
Meresüstad,
matkasüstad

K-1 mehed
K-2 mehed
K-1 mehed
K-2 mehed

K-1 naised
K-2 naised
K-1 naised
K-2 naised

Veteranid:
(sündinud 1980 või
varem või kes pole
viimase kolme aasta
jooksul osalenud Eesti
MV-l ja Eesti KV-l)

Harrastajad:
Invasportlased:

C-2 mehed
C-3 mehed

AUTASUSTAMINE: Kõikidele lõpetajatele medalid. Parimatele auhinnad ja loosiauhinnad.
MAJANDAMINE:

Osavõtu- ja võistlustele lähetamise kulud kannab lähetav organisatsioon. Korraldamisega
seotud kulud kannavad EAF ja SAK Tartu.

INFO:

Koit Põder +372 51 86701 (EAF) Malle Kunnus +372 5224758,

PEAKOHTUNIK:

Kristo Sepp +372 5031728, seppkristo@gmail.com

KORRALDAJAD:

EAF +372 5186701 koit@aerutaja.ee,

SAK Tartu

+372 5082243, sak@saktartu.ee

