ARULAUDADE VÕISTLUSJUHEND
PÜHAJÄRVE AERUTAMISREGATT 2021
SUP klubide karikasarja I etapp
EESMÄRK: Aerulaua klubide karikasarja raames parimate väljaselgitamine. Aerulaua sõidu, kui
spordiala ja harrastuse populariseerimine – võistlus on avatud kõigile registreerunud huvilistele
AEG JA KOHT: 10. juuli 2021 a Otepää, Pühajärvel (puhkekodu territooriumil). ASUKOHA LINK

DISTANTSID:
Tehniline sprint – 3 pöördega 300 m pikkune distants rannastardiga.
• U13, U16: 1 ring = 300 m.
• U18 ja Harrastajad: 2 ringi = 600 m, ringide vahel jooks ümber rannalipu.
• PRO: 3 ringi = 900 m, koos 2 jooksuga ümber rannalipu.
Kestvussõit – 1500 või 5000 meetrit.
• U13, U16: 1500m (Sõsarsaarte ring) 2. stardirivina võistluspaatide taga
• U18, harrastajad, PRO: 5000m (Kloostrisaare ring) koos põhisõiduga 2. stardirivina.

OSAVÕTJAD: Kõik veespordihuvilised, kes on nõuetekohaselt registreerunud, st. on kinnitanud
allkirjaga, et osaleb võistlusel isiklikul vastutusel, oskab ujuda ning tasunud osavõtutasu.
Võistlusklassid
SUP PRO
SUP Harrastajad
SUP U18
SUP U16
SUP U13

Mehed
Mehed
Poisid
Poisid
Poisid

Naised
Naised
Tüdrukud
Tüdrukud
Tüdrukud

Sprint
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600m
600m
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Kestvussõit
5000m
5000m
5000m
1500m
1500m

PRO ja Harrastajate võistlusklassid liidetakse kokku, kui mõlemas klassis pole vähemalt 5 võistlejat.
Meeste ja naiste arvestused on igal juhul eraldi. Varustuse piirang kehtib sellisel juhul vastavalt PRO
reeglitele. Sprindidistantsi pikkus määratakse liitmise puhul lähtuvalt sellest, kummas klassis
registreerunuid oli rohkem. Vastavatest muudatustest teavitatakse võistlejaid kell 13.00 toimuval
infokoosolekul.
AJAKAVA:
1. Võistlejate infokoosolek 13.00
2. SUP tehniline sprint alates 13:30
3. SUP U13, U16 1500m kell 15:30 (ohutusvest kohustuslik)
4. Start: Põhidistants 5 000m kell 16:00 (ohutusvest soovituslik)
5. Autasustamine kell 17:30
PAREMUSJÄRJESTUS: Selgitatakse kahe osavõistluse kohapunktide liitmise teel. (I koht 1p, II koht 2p
jne). Võrdsete kohapunktide summa korral otsustab parem koht teises sõidus (kestvussõit).

REGISTREERIMINE: Aerulaua karikasarja osavõtjate registreerimine LINK hiljemalt 08.07.2021 kell
17:00.
Stardinumbrite väljastamine toimub 12:30-13.00 osavõtjatele, kes on kinnitanud
registreerimislehel allkirjaga oma ujumisoskust ja tasunud osavõtutasu (kohapealne arveldamine
toimub sularahas)
OSAVÕTUTASU: Tasudes ettemaksuga Eesti Aerutamisföderatsiooni arveldusarvele
EE512200221002100347 hiljemalt 09.07.2021 kell 17:00., U13, U16, U18 - 5€, Täiskasvanud 10€.
Kohapeal vastavalt 10€ ja 15€.
Ülekande selgituste lahtrisse palume kirjutada: „Pühajärve Regatt, klubi nimi, SUP + vanuseklass,
osaleja nimi“. Enammakstud summat ei tagastata.
VARUSTUS
Võistlusel osalemiseks on lubatud kõik aerulaudade tüübid ja mudelid.
Piirangud kehtivad aerulaua lubatud maksimaalsele pikkusele, mõõdetud mööda pealispinda, ja
aerutüübile täiskasvanute võistlusklassides järgnevalt:
•

PRO: laua maksimaalne pikkus 14’ (4,25 m). Lubatud on kasutada ainult ühe labaga aeru.

•

HARRASTAJAD: pumbatud aerulauad maksimaalse pikkusega kuni 14’ ja jäigad aerulauad
pikkusega kuni 12’ 6“ (k.a.).

OHUTUS
•

Ohutusvest või ujukvöö (ing.k PFD) on kohustuslik võistlusklassides U13, U16, U18. Teistes
võistlusklassides soovituslik.

•

Turvanöör (ing.k leash) on kohustuslik kõikides võistlusklassides.

•

Võistlejad on kohustatud osutama abi hätta sattunud võistlejale.

•

Võistluse ajal turvab võistlejaid mootorpaat korraldajaga.

•

Universaalne hätta sattunu märguanne on laual istudes või vees ülestõstetud käsi ja/või
aer.

•

Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

AUTASUSTAMINE: Kõikidele lõpetajatele medalid.
Võistlusklasside parimatele auhinnad (Euronics, WK, EAF)
MAJANDAMINE: Osavõtu- ja võistlustele lähetamise kulud kannab lähetav organisatsioon.
Korraldamisega seotud kulud kannab EAF
INFO: Madis Vitsut 590 71041 (EAF SUP)
PEAKOHTUNIK: Kristo Sepp 503 1728
VÕISTLUSTE PEASEKRETÄR: Malle Kunnus 522 4758
KORRALDAJAD: EAF, RTG Spordiklubi, teamfun.ee, Suppy.ee

