
AEGNA MARATON 
VÕISTLUSTEADE 

Täiendatud 1.aug. 
2.august 2014.a. Pirita Surfiklubi, Tallinn 

Tel. 58 313 033, email- piritasurfiklubi@gmail.com 
 

Sponsorid: Vittel, Surfhouse, Eesti Purjelaualiit, Captain Morgan, 

Pirita Surfiklubi, SOL, Allfresh, Rip Curl. 
 
1. REEGLID 

 
1.1. Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:  
1.1.1. Purjetamise Võistlusreeglid 2013-2016 
1.1.2. Käesolev võistlusteade 
1.1.3. Peakohtuniku otsused 
1.2. Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest.  
1.3. Võistluste korraldus lähtub headest surfitraditsioonidest. 
 
2. VÕISTLUSGRUPID JA ARVESTUSED 

 
2.1. Aegna, ehk pika distantsi arvestused: 

 Üldarvestus - osalevad purjelaud, lohe, katamaraan, SUP klass; 

 Purjelaua vanuse ja eriarvestused: 
 Üldarvestus 
 Naised 
 Veteran (üle 55)      
 Noored U17 
 Purjelaud funboard kuni 145l 

 Lohe - osalevad lohe klassid 
 Üldarvestus 
 Naised 

 SUP - osalevad aerulauad 
 Üldarvestus 
 Naised 

 Katamaraan 
 Üldarvestus 

 Tiimiarvestus – osalevad osavõtuavaldusel märgitud klubid või tiimid. 
 

2.2. Kuulimuna, ehk lühikese distantsi arvestus: 

 Purjelaud 
 Üldarvestus 
 Naised 

 Surf SUP – osalevad surf Sup klassi aerulauad 
 Üldarvestus 
 Naised 

 
 

mailto:piritasurfiklubi@gmail.com


2.3. Vanima ja noorima osavõtja arvestus – osalevad mõlema distantsi 
võistlejad 

2.4. Võistlusarvestusi peetakse minimaalselt 5 alusega arvestuse kohta. 
 
3. REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUTASUD 
 

3.1. Võistlustele eelregistreerimine toimub hiljemalt eelneva töönädala jooksul 
internetis aadressil: http://goo.gl/ZclcwO 

3.2. Võistlustel osalemiseks peab võistleja laupäeva hommikul registreerima 
oma kohaloleku ja tasuma osavõtutasu võistluste sekretariaadis, mis asub 
Pirita Surfiklubis. 

3.3. Osavõtutasud inimese kohta on alljärgnevad: 

 EPL / ELL liikmed  20 € 

 Surfi alaliitude mitteliikmed 25 €              

 Noored alla 17 10 € 

 Veteran (üle 55) 10 € 
3.4. Võistluste järelregistreerumine ehk osavõtuavalduse täitmine 

võistluspaigas on lisatasu eest (+5 €). 
3.5. Kaardimakseid teostada ei ole võimalik. 

 
4. AJAKAVA 

 
Laupäev 
9:30 – 11:30 Võistlustele registreerimine 
11:30 Kiprite koosolek 
12:00 – 13:00 Orienteeruv maratoni start. 
17:30 SUP-i meeskondlik teatevõistlus (2 meest + 1 naine) 
17:30 SUP-i karneval 
18:15 Laine SUP-i kunni ja kuninganna soojendus sõit 
19:00 Orienteeruv maratoni autasustamine / Grill-Tšill, Dj Savo, Sass 
21:15 Laine SUP-i kunni ja kuninganna valimine FINAAL /Dj Savo, Sass, 

Anna-Liisa Supp 
 
5. VARUSTUS 

 
5.1. Varustusele piiranguid ei ole. 
 
6. REKLAAM 

 
6.1. Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud. 
6.2. Poomist allapoole jääv purjepind on kasutada võistlejate isiklikuks 

reklaamiks. 
6.3. Poomist ülalpool paiknev purjeosa on reserveeritud Korraldajale.  
6.4. Võistlustest osavõtja on kohustatud järgima Korraldaja ettekirjutisi 

reklaami paigaldamiseks poomist kõrgemale asuvale purjepinnale. 
 

7. RADA JA MÄRGID 
 

7.1. Võistlused toimuvad Tallinna lahel, võistlusbürooga Pirita rannas, Pirita 
Surfiklubis. 

http://goo.gl/ZclcwO


7.2. Radade skeemid avaldatakse Avalikul Teadete Tahvlil. 
7.3. Võistlusdistants kulgeb Kuulimuna ja Merivälja muuli vahel. 
7.4. Distantside märgid Aegnal ja Kuulimunal täpsustatakse skippersil. 

 
8. START 

 
8.1. Stardiaeg täpsustatakse kiprite koosolekul.  
8.2. Kõik  võistlusklassid stardivad ilma eelsignaalideta ühisstardist. 
8.3. Ühisstart tuleb kaldalt või kaatri ahtrist, sõltuvalt ilmastiku oludest ja 

võstlejate arvust. 
8.4. Stardiliin suletakse 1 tund pärast stardisignaali. 

 
9.  FINIŠ 

 
9.1. Finiš on tähistatud sinise lipuga ja asub paar-kolm tundi peale esimese 

võistleja finišeerimist rannal. Hiljem kolib finiš regatibüroosse. 
9.2. Finisit registreerimiseks peab võistleja informeerima finišikohtunikku 

isiklikult teatades purje- või lohesärgi numbri ja oma nime. 
9.3. Finiš on avatud viimase võistleja saabumiseni või hiljemalt 

päikseloojanguni.  
9.4. Finiši sulgemist tähistab sinise lipu langetamine regati büroos. 

 
10.  PUNKTIARVESTUS 

 
10.1. Kasutatakse vähempunktisüsteemi, kus esimene koht annab 1 punkti, 

teine koht 2 punkti, jne. 
10.2. Koondtulemustes reastatakse lühikese distantsi tulemused peale pika 

distantsi viimase võistleja tulemust. 
10.3. Tiimiarvestuses liidetakse tiimi kolme parima võistleja üldarvestuse 

punktid. Võitjaks osutub väikseima punktisummaga tiim. 
 

11.  AUHINNAD 
 

11.1. Auhinnad saavad võistlusgruppide ja võistlusarvestuste parimad 
võistlejad.  

11.2. Korraldaja võib suvaliselt välja panna lisaauhindu. 
 
12.  OHUTUS JA VASTUTUS 

 
12.1. Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel.  
12.2. Päästevesti kandmine võistluste ajal on kohustuslik. Nõuet eiravaid 

võistlejaid on õigus diskvalifitseerida ilma hoiatuseta.  
12.3. Päästevest ei tohi olla täispuhutav ning peab suutma hoida mageda 

vee pea 4kg metallraskust vähemalt 5 minutit. 
12.4. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja. 
12.5. Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise 

vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on 
põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt. 

12.6. Ühistardis võistlusametniku kaaterile jalgu jäänud võistlusvarustuse 
hävimise eest vastutab võstleja. 



12.7. Alus mis katkestab võistlussõidu, peab teavitama võistluskomiteed 
esimesel võimalusel.  

12.8. Soovituslik on võtta kaasa telefon veekindlas kotis. 
 
13.  TÄIENDAV INFO 

 
13.1. Elamiskulud võistlustel kannavad võistlejad ise. 
13.2. Telkimine surfiklubi ees on tasuta (telk peab omal olema) 
13.3. Parkimine vastavalt kehtivale tasulisele parkimiskorrale. 

https://www.parkimine.ee/Parkimisinfo/tallinn

