PÜHAJÄRVE AERUTAMISREGATT 2021
Rajaaerutajate EKV IV etapp ja SUP klubide karikasarja I etapp
EESMÄRK: Jätkata traditsiooni, propageerida aerutamist. Anda noortele võistlussportlastele
kogemusi suurteks ühisstartidega sõitudeks. Pakkuda aerutamisveteranidele ja kõikidele
veespordihuvilistele võimaluse võistlemiseks.
AEG JA KOHT: 10. juuli 2021 a Otepää, Pühajärvel (puhkekodu territooriumil).
DISTANTSID: 5 000m (Kloostrisaare ring) ja 1500m (Sõsarsaarte ring) + SUP tehniline sprint 300m
(eraldi juhendiga täpsustatud)
OSAVÕTJAD: EAF-i liikmed, aerutamisveteranid, harrastajad ja kõik veespordihuvilised, kes on
nõuetekohaselt registreerunud, st. on kinnitanud allkirjaga, et osaleb võistlusel isiklikul vastutusel,
oskab ujuda ning tasunud osavõtutasu.
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AJAKAVA:
1. SUP tehniline sprint kell 13:30 (ohutusvest kohustuslik või ujukvöö)
2. Start: Noortele „D“ ja „E“ vanuseklass + SUP U13, U16 1500m kell 15:30 (ohutusvest kohustuslik)
3. Start: Põhidistants 5 000m kell 16:00 (jälgi juhendis olevast tabelist ohutusvesti kohustust)
4. Autasustamine kell 17:30

REGISTREERIMINE: Rajaaerutajate Eesti karikasarjast osavõtjate registreerimine
https://app.aerutaja.ee/login hiljemalt 08.07.2021 kell 17:00.
Võistluspaigas esitab klubi esindaja võistlussportlaste nimekirja koos ujumisoskust tõendavate
allkirjadega ja maksekorralduse hiljemalt kella 15:00-ks sekretariaati.
Kohapeal võistlussportlaste juurde registreerimist ei toimu, ümberregistreerimisel tasu 2€.
Veteranide, harrastajate ja invasportlaste registreerimine võistluspaigas alates 13:00
Stardinumbrite väljastamine toimub alates 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., võistlussportlased 5€, veteranid ja
harrastajad 10€. Kohapeal vastavalt 10€ ja 15€.
Ülekande selgituste lahtrisse palume kirjutada: „Pühajärve Regatt, klubi nimi/harrastaja/veteran,
osavõtjate arv“. Enammakstud summat ei tagastata.
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: Koit Põder 518 6701 (EAF)
INFO: Madis Vitsut 590 71041 (EAF SUP)
PEAKOHTUNIK: Kristo Sepp 503 1728
VÕISTLUSTE PEASEKRETÄR: Malle Kunnus 522 4758
KORRALDAJA: EAF, Riho Järveläinen 584 4180 info@aerutaja.ee

