PaPaSlall
3.juuli 2014, Pirita
Korraldab: Raoul Burmann, tel. 5651107

Võistlusjuhend (NoR)
1.

REEGLID
1.1 Võistlused viiakse läbi vastavalt reeglitele, mis on määratletud Purjetamise Võistlusreeglites
(PVR) sh lisa B - Purjelaua võistlusreeglites.
1.2 Kehtib PapaSlall sarja Üldjuhend.
1.3 Kehtib käesolev võistlusteade ja purjetamisjuhised.
1.4 Võisluskomitee otsus on vastuolude esinemise korral ülemuslik.
1.5 Võistlejatelt võib nõuda korraldava kogu poolt valitud ja antud reklaami kandmist vastavalt ISAF
määrusele 20, Reklaamikoodeks.
1.6 Võistluste korraldus lähtub headest purjelauatraditsioonidest.

2. VÕISTLUSARVESTUSED
2.1 Purjelaud:
2.1.1.
Üldarvestus – osalevad kõik võistlejad (vanusepiiranguteta);
2.1.2.
Naised – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);
2.1.3.
Grand Master - osalevad meesvõistlejad, kes on sünd. 1968 ja varem ning
naisvõistlejad sünd. 1973 ja varem;
2.1.4.
Junior (noored) U17 - osalevad võistlejad, kes on sünd. 1998 ja hiljem.
2.2 Lohelaud: (kutsutud klass)
2.2.1.
Üldarvestus - osalevad kõik võistlejad (vanusepiiranguteta);
2.2.2.
Naised - osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta).

3. VÕISTLUSKÕLBULIKKUS JA REGISTREERIMINE
3.1 Võistlused on lahtised ja osavõtuõigus on kõigil soovijail, kes omavad korraldaja poolt
aktsepteeritud võistlusvarustust, purjenumbrit, täidavad korraldaja nõudmised (reklaam purjedel,
võistlussärk, jne.) ning kes läbivad võistlusjuhendis ettenähtud ajaks võistlustele registreerimise
protseduuri.
3.2 Eelregistreerimine: http://goo.gl/4qdqPk
3.3 Võistlustele järelregistreerimine toimub Regati büroos, mis asub võistluspaigas.
3.4 Võistlustel osalemiseks tuleb tasuda osavõtutasu 15 EUR, noored (U17) 10 EUR.
3.5 Kaardimakseid teostada ei ole võimalik.

4. AJAKAVA
4.1 Võistluste toimumise aken on 11. juuni. - sügis 2014
4.2 Orienteeruv ajakava antakse teada võistluse eelteatega.
4.3 Info võistluse toimumise või mitte toimumise, aja ja asukoha kohta pannakse üles EPL kodulehel
www.purjelaualiit.ee mitte hiljem kui 24 tundi enne ajakavas ettenähtud toimumise aega.

5. VARUSTUSE PIIRANGUD

5.1 Keelatud on kasutada formula purjelaudu ja kite race lohelaudu.

6. PURJETAMISJUHISED
6.1 Purjetamisjuhised lepitakse kokku skippersil.

7. RADA, MÄRGID, START, KONTROLLAEG JA PROTESTID
7.1 Rada, märgid, stardiprotseduur ja kontrollajad lepitakse kokku kiprite koosolekul.
7.2 Protestid lahendab peakohtunik.

8. PUNKTIARVESTUS
8.1 Kehtib vähempunktisüsteem vastavalt Papaslall üldjuhendile.
8.2 Mahaviskamised:
1 - 2 sõitu
0 mahaviskamist;
3 - 4 sõitu
1 mahaviskamist;
5 - 7 sõitu
2 mahaviskamist;
8 ja enam sõitu
3 mahaviskamist;

9. AUHINNAD
9.1 Võistlusel antakse auhinnad vastavalt korraldaja otsusele.
9.2 Võistlussarja kokkuvõttes antakse auhinnad EPL hooaja lõpetamisel.

10. OHUTUS JA VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
10.1
Iga võistleja vastutus on osaleda kogu võistluste jooksul kõige ohutumal viisil.
10.2
Päästevesti kandmine võistluste ajal on soovituslik.
10.3
Võistlejad osalevad võistlustel täielikult omal vastutusel. Korraldav kogu ega keegi tema
ametnikest või esindajatest ei võta vastutust võistluste eel, ajal ega pärast seda nii merel kui
maal tekkinud materiaalse kahju ja vigastuste eest nii isikutele kui varustusele.

11. MEEDIA JA ELEKTROONILINE VARUSTUS
11.1
Võistlustele registreerimisega annab iga võistleja automaatselt Korraldavale Kogule
heakskiidu kogu võistluse vältel tema pildistamiseks ja filmimiseks ning sellise meediamaterjali
tegemiseks, kasutamiseks ja avalikuks näitamiseks, ilma igasuguse kompensatsioonita.
11.2
Korraldava kogu nõudmisel on paadid (lauad/võistlejad) kohustatud kandma kaameraid.
Purjelauale ei anta heastamist, sellise varustusega seotud pretensioonide põhjal. See muudab
PVR 62.1.

12. TÄIENDAV INFORMATSIOON
12.1

Täiendava informatsioon: Raoul Burmann, 5651107

