
 

Bacardi Fun 2014 

II etapp 

Võistlusteade (NoR) 

 
1. VÕISTLUSED 

1.1 Bacardi Fun 2014 sarja 2. etapp (edaspidi Võistlus), toimub Lääne-Virumaa, Võsu, 

"Lepispea Caravan & Camping" territooriumil ja Käsmu lahes (GPS: N 59°34'33" E 

25°56'11") 

1.2 Võistluste toimumise aeg on 26. kuni 27. juuli 2014. a. 

 

2. KORRALDAV KOGU 

2.1 Võistluste peakorraldaja (edaspidi korraldaja) on Eru Surf Team MTÜ, vastutav isik Argo 

Servet +372 5105246, peakohtunik Margo Vesselov. 

2.2 Võistluste sponsorid on Bacardi, Eesti Purjelaualiit jt. 

 

3. REEGLID 

3.1 Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel: 

3.1.1. Purjetamise Võistlusreeglid 2013-2016 (PVR), Lisa B – Purjelaua võistlusreeglid ja 

lisa F – Lohelaua võistlusreeglid:  
http://www.puri.ee/media/ISAF-purjetamise-v%C3%B5istlusreeglid-2013-2016.pdf 
3.1.2. EPL Fun sarja 2014 üldjuhend: 
http://purjelaualiit.ee/juhendid/2014/yldjuhendid/2014%20EPL%20yldjuhend%20Fun.pdf 
3.1.3. Käesolev võistlusteade 

3.1.4. Purjetamisjuhis(ed) 

3.1.5. Võistluskomitee otsused 

3.2 Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest. 

3.3 Võistluste korraldus lähtub headest purjelauatraditsioonidest. 

 

4. KÕLBLIKKUS 

4.1 Võistlus loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 1 (ühe) sõiduga. 

 

5. VÕISTLUSGRUPID ja ARVESTUSED 

5.1 Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates Purjelaua võistlusgruppides: 

5.1.1. Üldarvestus – osalevad kõik soovijad v.a. EPL FUN sarja üldjuhendi punktis 9 

loetletud isikud; 

5.1.2. Naised – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta); 

5.1.3. Master – osalevad kõik meesvõistlejad, kelle vanus on 35 aastat või üle selle (sündinud 

1978 või varem) ning kõik naisvõistlejad, kelle vanus on 30 aastat või üle selle (sündinud 

1983 või varem); 

5.1.4. Grand Master – osalevad kõik meesvõistlejad, kelle vanus on 45 aastat või üle selle 

(sündinud 1968 ja varem) ning naisvõistlejad kelle vanus on 40 aastat või üle selle (sündinud 

1973 või varem); 

5.1.5. Youth U20 – osalevad kõik võistlejad, kelle vanus on alla 20 (sündinud 1995 või 

hiljem); 

5.1.6. Junior U17 – osalevad kõik võistlejad, kelle vanus on alla 17 (sündinud 1998 või 

hiljem); 

5.1.7. Junior U15 – osalevad kõik võistlejad, kelle vanus on alla 15 (sündinud 2000 või 

hiljem); 

http://www.puri.ee/web/data/files/RRS_2013-2016_Web.pdf
http://purjelaualiit.ee/juhendid/2013/yldjuhendid/2013%20EPL%20yldjuhend%20Fun.pdf


 

5.2 Purjelaua grupi klasside arvestused (eeldusel, et võistleja sõidab kogu võistluse raames 

sama klassi lauaga): 

5.2.1. Slaalomi laud – kõik sverdita slaalomi klassi purjelauad. 

5.2.2. Formula – kõik Formula lauad ja sverdiga lauad. 

5.2.3. Svertlaud – kõik sverdiga lauad. 

 

5.3 Lohe grupp: 

5.3.1. TwinTip mehed – osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta). 

5.3.2. TwinTip naised – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta). 

 

5.4 Aerulaua (SUP) grupp: 

5.4.1. Üldarvestus – osalevad kõik võistlejad (soo- ja vanusepiiranguteta). 

5.4.2. Naised – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta). 

 

6. REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUTASUD 

6.1 Võistlustele eelregistreerimine toimub  hiljemalt eelneva töönädala jooksul internetis 

aadressil: http://goo.gl/WsU9Nx 

6.2 Võistlustel osalemiseks peab võistleja laupäeva hommikul registreerima oma kohaloleku 

ja maksma   osavõtutasu  sularahas.  

6.3 Osavõtutasud on alljärgnevad: 

6.3.1. Purjelaualiidu liikmed 20.- 

6.3.2. Youth U20 ja nooremad 15.- 

6.3.3. Purjelaualiidu mitteliikmele. 25.- 

6.4 Võistluste järelregistreerumine ehk osavõtuavalduse täitmine võistluspaigas on 

lisatasu eest (+5 EUR) 

6.5 Kaardimakseid teostada ei ole võimalik. 

 

7. VÕISTLUSTE AJAKAVA 

Reede, 25. juuli 2014.a. soovitav kogunemine võistluspaika, majutumine, treenigsõidud  

 

Laupäev, 26. juuli 2014.a. 

8:30 – 9:30 hommikusöök (ette-tellimisel) 

9:00 – 10:45 registreerunute kohaloleku kinnitamine ja järelregistreerumine  

11:00 Kiprite koosolek 

12:00 Päeva esimene võimalik start 

17:00 Päeva viimane võimalik start 

u 19:30 Õhtusöök ettetellimisel 9 € Ukulele 

u 21:00 Sponsorjookide maitsmine Ukuleles  

 

Pühapäev, 27. juuli 2014.a 

8:30 – 9:30 hommikusöök (ette-tellimisel) 

10:00 Kiprite koosolek 

11:00 Päeva esimene võimalik start 

15:00 Päeva viimane võimalik start 

ASAP Autasustamine ja võistluste lõpetamine. 

 

7.1 Mis iganes muudatusi on lubatud teha võistlusjuhisega ja peakohtuniku otsusega.  

 

8. VARUSTUSE PIIRANGUD 

8.1 Korraldaja võistlusvarustust ei taga. 

http://goo.gl/WsU9Nx
https://www.facebook.com/pages/Ukulelev%C3%B5su/138117126391990?ref=ts&fref=ts


 

8.2 Purjelaua varustusele piiranguid ei ole. 

8.3 Lohe Race laua kasutamine on keelatud. 

 

9. VÕISTLUSNUMBRID JA REKLAAM 

9.1 Kõikidel Purjelaua grupi kasutatavatel purjedel peavad olema selgelt loetavad ja 

kontrastsed, mõlemalt poolt nähtavad purjenumbrid. 

9.2 Rahvustähis EST ei ole kohustuslik v.a. välisvõistlejatel oma riigi rahvustähis. 

9.3 Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud. 

9.4 Poomist allapoole jääv purjepind on kasutada võistlejate isiklikuks reklaamiks. 

9.5 Poomist ülalpool paiknev purjeosa on reserveeritud Korraldajale. 

9.6 Võistlustest osavõtja on kohustatud järgima Korraldaja ettekirjutisi reklaami 

paigaldamiseks poomist kõrgemale asuvale purjepinnale. 

9.8 Kõik Lohe grupi võistlejad peavad kasutama võistlusnumbriga särki, millelt 

võistlusnumber on selgelt nähtav ja loetav nii eest kui tagant vaates. 

 

10. PURJETAMISJUHISED 

10.1 Purjetamisjuhised avaldatakse Võistluste Ametlikul Teadetetahvlil, hiljemalt Võistlustele 

registreerimise ajaks. 

 

11. RAJAD 

11.1 Radade skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Avalikul Teadetetahvlil. 

 

12. PUNKTIARVESTUS 

12.1 Punktiarvestus toimub vastavalt EPL FUN - sarja Üldjuhendile (p.6).  

 

13. AUHINNAD 

13.1 Auhinnad jagatakse vastavalt EPL FUN - sarja Üldjuhendile (p.8) 

 

14. OHUTUS JA VASTUTUS 

14.1 Iga võistleja vastutus on osaleda kogu võistluste jooksul kõige ohutumal viisil. 

14.2 Päästevesti kandmine võistluste ajal on kohustuslik. 

14.3 Päästevest ei tohi olla täispuhutav ning peab suutma hoida mageda vee pea 4kg 

metallraskust vähemalt 5 minutit. 

14.4 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. 

14.5 Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk. 

 

15. TÄIENDAV INFORMATSIOON 

15.1 Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja. 

15.2 Parkimine toimub "Lepispea Caravan & Camping" territooriumil. 

15.3 Majutusvõimalus "Lepispea Caravan & Camping" territooriumil telk (5 €/inim) ja 

autokaravan (15 €/koht – st 2 inim), kehtiva hinnakirja alusel, vt 

http://www.lepispea.eu/hinnakiri.html. 

Koha broneerimisel märksõna „Eru Surf“, siis paigutatakse mere äärsele võistlejate alale.  

15.4 Muud majutusvõimalused – Kohalik (hostel, külalismaja) SIIN, täiendavalt Booking. 

15.5 Toitlustamine tuleb igal võistlejal endal ette-tellida, kontakteeru Eru Surf Team-iga 

eru.surf@gmail.com. Toitlustamise ettetellimised peavad olema lukus 24.07.2014 kell 17:00.   

Osalustasu sisaldab ainult võistluspäevade lõunasööke. 

15.6 Infoks on siin Võsu kaart ja "Lepispea Caravan & Camping" territooriumi kaart. 

http://www.lepispea.eu/hinnakiri.html
http://www.puhkaeestis.ee/et/otsing/majutus?q=V%C3%B5su&locationName=&e=&n=&radius=50%2B&location=location_all&subLocation=&locationTab=2&acc_min_price=0.0&acc_max_price=875.0&isPriceLimit=false&showWithoutPrice=on&min_places=0&max_places=1100&topic=yldine_teema&target_siht=yldine_sihtruhm&sortby=relevancy&results_count=10&selected_pager=1&total_results=1361&random_seed=209607#container-search
http://www.booking.com/searchresults.et.html?aid=318615;label=New_Estonian_ET_5226371425-V9cri83dd_j9oG_PnDSTJQS46932907705%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=5fd53db320e094ab8e661baef6aa8250;dcid=1;checkin_monthday=26;checkin_year_month=2014-7;checkout_monthday=27;checkout_year_month=2014-7;city=-2626650;class_interval=1;csflt=%7B%7D;dest_id=-2626650;dest_type=city;dtdisc=0;hyb_red=0;inac=0;nha_red=0;no_rooms=1;property_room_info=1;radius=2;redirected_from_city=0;redirected_from_landmark=0;redirected_from_region=0;review_score_group=empty;score_min=0;si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi;src=searchresults;ss=V%C3%B5su;ss_all=0;ssb=empty;ssne=V%C3%B5su;ssne=V%C3%B5su;ssne_untouched=V%C3%B5su;ssne_untouched=V%C3%B5su;or_radius=2;;pr_cur_code=EUR;pr=0,50
http://www.booking.com/searchresults.et.html?aid=318615;label=New_Estonian_ET_5226371425-V9cri83dd_j9oG_PnDSTJQS46932907705%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=5fd53db320e094ab8e661baef6aa8250;dcid=1;checkin_monthday=26;checkin_year_month=2014-7;checkout_monthday=27;checkout_year_month=2014-7;city=-2626650;class_interval=1;csflt=%7B%7D;dest_id=-2626650;dest_type=city;dtdisc=0;hyb_red=0;inac=0;nha_red=0;no_rooms=1;property_room_info=1;radius=2;redirected_from_city=0;redirected_from_landmark=0;redirected_from_region=0;review_score_group=empty;score_min=0;si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi;src=searchresults;ss=V%C3%B5su;ss_all=0;ssb=empty;ssne=V%C3%B5su;ssne=V%C3%B5su;ssne_untouched=V%C3%B5su;ssne_untouched=V%C3%B5su;or_radius=2;;pr_cur_code=EUR;pr=0,50
mailto:eru.surf@gmail.com
http://purjelaualiit.ee/juhendid/2014/Bacardi/20140726_27_BACARDI_FUN_II__KAART_Eru_Surf_Team.pdf
http://purjelaualiit.ee/juhendid/2014/Bacardi/20140726_27_BACARDI_FUN_II__PLATSIKAART_Eru_Surf_Team.pdf

