
EESTI  AERUTAMISFÖDERATSIOON (EAF) 

RAJAAERUTAJATE KARIKAVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND 2022 

 

1. EESMÄRK JA ÜLESANDED: 

1.1. Selgitada hooaja vältel paremad aerutajad täiskasvanute ja noorte vanuseklassides. 

1.2. Stimuleerida ja propageerida erinevates keskustes aerutamist ning aerutamise võistluste 

korraldamist, ala kandepinna suurendamine uutes piirkondades. 

1.3. Leida perspektiivikad ja andekaid nooraerutajaid. 

2. OSAVÕTJAD: 

2.1. Osaleda võivad kõikide Eesti Aerutamisföderatsiooni kuuluvate klubide liikmed. 

2.2. Võistlused on individuaalsed (ühestel paatidel), mille alusel peetakse klubidevahelist võistkondlikku 

arvestust. 

2.3. Nõutav on ujumisoskus, mis kinnitatakse treeneri allkirjaga (paberkandjal) ja arsti luba 

võistlusspordiga tegelemiseks (elektrooniliselt, ülesandmissüsteemis). „E”, “D” ja „C“ 

vanuseklassis on päästevesti kasutamine läbi hooaja kohustuslik.  

2.4. Vanuseklassid:  

2.4.1. täiskasvanud 2003 sünd. ja vanemad 

2.4.2. “A” U18 2004 – 2005 sündinud  

2.4.3. “B” U16 2006 – 2007 sündinud 

2.4.4. “C” U14 2008 – 2009 sündinud 

2.4.5. “D” U12 2010 - 2011 K-1 poisid ning tüdrukud süstadel 

2.4.6. „E” U10 2012 ja nooremad poisid ja tüdrukud süstadel 

2.5. Sportlase ja treeneri kirjalikul soovil on lubatud osaleda vanemas vanuseklassis. Taotluse saab    

       esitada ainult kõikideks KV etappideks (näiteks “B” vanuseklassi sportlane võib osaleda “A”    

       vanuseklassi arvestuses kogu hooaja vältel) 

 

3. VÕISTLUSTE KORRALDAMINE: 

3.1. Võistluste üldkorraldajaks on Eesti Aerutamisföderatsioon.  

3.2. Iga Karikavõistluse sarja kuuluva etapi vahetu läbiviija on kohalik spordiklubi koos tema poolt 

moodustatud kohtunikekoguga sh. üks kohtunik EAF’i poolt.  

3.3. Kõikide karikasarja võistluste korraldamisel lähtutakse rahvusvahelisest võistlusmäärustest. 

Kõikvõimalikud mööndused, eritingimused, mida korraldaja klubil lähtuvalt ICF reeglitest 

(International Canoe Federation Canoe Sprint Competition Rules 2019) pole võimalik järgida, 

kajastatakse vastava KV etapi võistlusjuhendis. 

3.4. Võistlusteks registreerumine toimub vastava karikaetapi juhendis toodud nõuetele. 

3.5. Võistlusjuhend esitatakse EAF-ile kinnitamiseks ja avaldamiseks hiljemalt 21 päeva enne võistluste 

algust. EAF avaldab võistlusjuhendi oma kodulehel ja saadab klubidele e-posti teel teate vähemalt 

14 päeva enne võistluste algust. 

3.6. Vahetult enne võistlust viiakse läbi peakohtuniku poolt treenerite koosolek, mis on kõigile 

treeneritele kohustuslik 

3.7. Kohtunike alal liikumine on lubatud vaid selleks ettenähtud isikutel 

 

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


4. VÕITJATE SELGITAMINE: 

4.1. EAF-i karikavõistluse sarjas peetakse hooaja jooksul 11 etappi, millest igal sportlasel läheb arvesse 

7 (seitse) paremat tulemust.  

4.2. EAF Karikavõistluse etapid:                    

4.2.1. EAF-i KV I etapp: 07.05.2022 Emajõe Regatt 5000m/2500m/1500m 

4.2.2. EAF-i KV II etapp: 14.05.2022 Narva Regatt 200m 

4.2.3. EAF-i KV III etapp: 15.05.2022 Narva Regatt 1000/5000m 

4.2.4. EAF-i KV IV etapp: 28.05.2022 Paala Sprint (Viljandi) 200m 

4.2.5. EAF-i KV V etapp: 11-12.06.2022 Aidu Karikas 500m/1000m/5000m  

4.2.6. EAF-i KV VI etapp: 18.06.2022 Harku Regatt 500m  

4.2.7. EAF-i KV VII etapp: 19.06.2022 Harku Regatt 1000m 

4.2.8. EAF-i KV VIII etapp: 09.07.2022 Pühajärve Regatt 1500/5000m  

4.2.9. EAF-i KV IX etapp: 23.07.2022 Pärnu KV 500m 

4.2.10. EAF-i KV X etapp: 24.07.20202 Pärnu KV 1000m 

4.2.11. EAF-i KV XI etapp: 10.09.2022 Pirita KV 1000/3000/6000/9000m 

 

4.3. Igal karikaetapil saavad punkte iga vanuseklassi  9 esimest võistlejat. Vastavalt I koht - 12p; II koht - 

9p; III koht - 7p; 4. koht - 6p; jne.     

4.4. Üldvõitja selgitamisel kahe või enama võrdse punktitulemuse korral lähtutakse: saavutatud I 

kohtade arvust, järgnevalt OM distantsi tulemustest, järgnevalt osaletud võistlusetappide arvust 

(parem väiksema osalusega). 

4.5. Võistkondlikus arvestuses määrab parima klubi kõigil kümnel karikavõistluse etapil saavutatud 

sportlaste kohapunktide summa. 

5. AUTASUSTAMINE: 

5.1. Iga Karikavõistluse etapi võitjate autasustamise korraldab võistluse läbiviija. Üldkokkuvõttes 

autasustatakse hooaja lõpus EAF-i poolt iga vanuseklassi kolme paremat sportlast ja kolme paremat 

aerutamisklubi karikatega. 

6. MAJANDAMINE: 

6.1. Võistlustele lähetamise kulud (transport, majutus, toitlustamine, stardimaks) kannavad lähetavad 

organisatsioonid.  

6.2. Võistluste läbiviimise kulud kannab korraldaja. Korraldajal on õigus võistluste korraldamiskulude 

katteks kehtestada distantsimaks (5€), määrates stardimaksu suuruse eelnevalt võistlusjuhendis. 

6.3. EAF võistlussüsteemi kantud sportlastel on distantsimaks 5€. 

6.4.  EAF võistlussüsteemi mitte kuuluvatele sportlastele võib kehtestada korraldav klubi eraldi 

distantsimaksu kooskõlastades selle alaliiduga. 

6.5. Distantsimaks tasutakse võistlusjuhendis määratud nimelise registreerimise kuupäevaks. Hiljem 

võistluste peakohtuniku  nõusolekul (stardikohtade olemasolul) sportlase lisamise stardinimekirja 

tasutakse stardimaks 10€. Võistlusjuhendis ettenähtud nimelise ülesandmise kuupäevaks tasutud 

stardimaks sportlase võistlustel mitteosalemisel ei kuulu tagastamisele.  

7. MUUD: 

7.1. Kõik võistluste etapi käigus üleskerkivad probleemid lahendab võistluskorraldaja klubi koos 

kohtunikega. Tehtud otsused ja/või lahendamata probleemid edastatakse otsuse tegemiseks EAF-i 

peasekretäri poolt määratud treeneritele ja EAF-i juhatusele. Võistluste finišiprotokollid peavad 

olema korrektselt vormistatud ja digitaalselt saadetud EAF-i tegevjuhile (.pdf formaadis) veebis 

avaldamiseks karikavõistluste etapi viimase päeva õhtuks. 

 

 

Kinnitatud: EAF-i Juhatuses: 08. veebruar 2022 


