
  

 

Võistluste (EKV ja EMV) korraldamise juhend 2022 
 

1. Võistlusjuhend 

1.1. Võistlusjuhendis peavad olema märgitud: 

a. Võistluste aeg ja koht 

b. Distantsid, paadiklassi, mehed/naised 

c. Registreerimise juhend (kuupäev, kellaaeg, erisused) 

d. Osalustasu suurus ja makserekvisiidid 

e. Võistluste korraldaja 

f. Peakohtunik 

g. Peasekretär 

h. Vähemal 3 (kolm) Eesti Aerutamisföderatsiooni litsentsiga kohtuniku 

i. Lisainfo 

1.2. Võistlusjuhend peab olema saadetud osalevatele klubidele vähemalt 14 päeva enne 

võistluste toimumist, samuti aadressile info@aerutaja.ee 

 

2. Distantsid ning raja eripärad 

2.1. Distantsid korraldatavatel rajaaerutamise Eesti meistrivõistlustel on 200m., 500m. ja 

1000m. ning maratoni Eesti meistrivõistlustel 18 000m – 36 000m., (vähemalt ühe 

paadikandmisega) 

2.2. Distantsid Eesti korraldatavatel Eesti karikavõistluste etappidel on 200m., 500m. ja 

1000m. või vastavalt klubi poolt korraldatava traditsioonilisel võistlusdistantsil 

2.3. Olümpiadistantside miinimum nõuded: 

a. Distantsile peab olema märgitud poidest stardijoon (poid 9m. vahedega) 

b. Distantsile peab olema märgitud poidest finishijoon (poidega, mis on nummerdatud 1-

9) 

c. Distantsil (200m.) peab olema sportlastele orientiiriks vähemalt 2 (kaks) poid 

d. Distantsil (500m.) peab olema sportlastele orientiiriks vähemalt 4 (neli) poid + 200m. 

stardiliin poidest 

e. Distantsil (1000m.) peab olema sportlastele orientiiriks vähemalt 6 (kuus) poid + 

200m. stardiliin poidest ja 500m. stardiliin poidest 

f. 200m. distantsil peab olema miinimum 1 (üks) saatekaater stardiliini taga võimalusel 

ka 1 (üks) saatekaater finishiliini vahetusläheduses 

g. 500m. distantsil stardib minimaalselt 1 (üks) saatekaater sportlaste selja tagant ning 

jälgib sõitu, kuni on jäänud 200m finishini, võimalusel on 1 (üks) saatekaater ka 

finishiliini vahetusläheduses 

h. 1000m. distantsil stardib minimaalselt 1 (üks) saatekaater sportlaste selja tagant ning 

jälgib sõitu, kuni on jäänud 200m finishini, võimalusel on 1 (üks) saatekaater ka 

finishiliini vahetusläheduses 

i. Peale viimast lõpetajat annab kohtunik saatekaatrist lippudega (valge/punane) märku, 

punase lipu korral on kohustatud saatekaatri kohtunik täitma vastava raporti 

j. „D“ ja „E“ vanuseklassis pikemad distantsid, kui 500m peavad olema 1 (ühe) 

pöördega. 
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3. Sõitudesse loosimine 

a. 1-9 võistleja/paatkonna osalemisel distantsil korraldatakse 6 osaleja/paatkonnaga 

finaalid, loosimised sõitudesse ning finaalidesse toimuvad kohandatud ICF reeglite 

järgi (https://www.canoeicf.com/sites/default/files/rules_canoe_sprint_2019.pdf)  

b. Sõitudesse loosime ja progressioon toimub ICF reeglite järgi 

(https://www.canoeicf.com/sites/default/files/rules_canoe_sprint_2019.pdf) 

c.  

4. Protest 

5.  

5.1. Võistlustele eelnev protest peab olema esitatud mitte hiljem, kui 1 tund enne esimest 

starti 

5.2. Võistluste ajal peab olema protest esitatud kirjalikult kohtunikele, mitte hiljem kui 30 

minutit peale sõidu lõppu. 

5.3. Protesti hinnaks on 30€ (EUR) 

 

6. Võistlusvorm 

6.1. Võistleja/paatkond peab kandma võistlussõidus ühtset vormi (EKV ja EMV) 

a. Klubisümboolikaga või Eestikoondise vormi 

b. Nokkmütsid on lubatud, kui mitmepaatide sportlastel on mütsid ühesuguse 

kujundusega ning ühte värvi 

c. Pritsmepõlled peavad olema ühte värvi 

d. Päikeseprillid on lubatud 

7. Võistlusinventar 

7.1. Süstad ja kanuud peavad olema võistluskaalus 

 
7.2. Võistlusnumber on valgel tausta must number, mis on kinnitatud võistluspaadile 

7.3. Paatide kaalumine on kohustuslik Eesti meistrivõistlusel ning soovituslik Eesti 

karikavõistluste etappidel 

8. Turvalisus 

8.1. Turvalisus veepeal peab olema tagatud saatekaatritest 

8.2. Kaldal on tagatud meditsiiniline teenindus, vastava eriala spetsialisti poolt 

9. Võistluste korraldamisel järgitakse Terviseameti poolt kehtestatud reegleid 

 

 

 

Kinnitatud: EAF juhatuses 08.veebruar 2022 
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