
 

 VÕISTLUSTEADE 
Teamvosa VABASTIILI EESTI 
MEISTRIVÕISTLUSED 2011   I etapp  

1.-30.juuni 2011 

 NOTICE OF RACE (NOR) 
Teamvosa FREESTYLE ESTONIAN 
CHAMPIONSHIP 2011    I event 

1.-30.june 2011,  Estonia 

    

1. KORRALDAV KOGU 1. ORGANIZING AUTHORITY 

1.1. Võistlused korraldatakse Eesti Purjelaualiidu ja 

Ain Härmson’i, kui Korraldava Kogu, poolt, 
vastavalt Eesti Purjelaualiidu poolt esitatud 
tingimustele. 

1.1. The Event will be organised by Estonian 

Windsurfing Association and Ain Härmson as the 
Local Organising Authority (hereafter LOA) for 
and on behalf of, and under specified conditions 
lay down by the Estonian Windsurfing 
Association (hereafter EWA). 

1.2.  1.2.  

    
2. VÕISTLUSED 2. EVENT 
2.1. Eesti Meistrivõistluste I etapp distsipliinis 

Vabastiil (edaspidi Võistlus) toimub  1.-30-juuni 
2011 etteteatamisega 2 päeva. Info ilmutatakse 
järgmistel internetilehekülgedel: 
www.purjelaualiit.ee 
event.teamvosa.ee 

2.1. The Freestyle Estonian Championship 2010 1st  

event (hereafter Event) will be held from  1.-
30.june 2011 info will be announced 2 days 
before in websites: 
www.purjelaualiit.ee 
event.teamvosa.ee 

    
3. VÕISTLUSPAIK 3. VENUE 
3.1. Võistlused toimuvad selle päeva parimas 

vabastiilikohas  ning regati büroo asub rannas. 
3.1. The event will be based at beach what best 

suites with forecast with regatta office on beach. 
    
4. REEGLID 4. RULES 
4.1. Purjetamise Võistlusreeglid 2009-2012 (PVR) 

s.h. Lisa B – Purjelaua Võistlusreeglid. 

4.1. The 2009-2012 Racing Rules of Sailing (RRS) 

and Appendix B – Windsurfing. 
4.2. Funboard Klassireeglid. 4.2. The Funboard Class Rules. 
4.3. Funboard Klassiliidu Meistrivõistluste reeglid. 4.3. The Funboard Class Association Championship 

Rules. 
4.4. EPL Vabastiili Eesti Meistrivõistluste Üldjuhend. 4.4. The General Instruction for Freestyle events of 

EWA. 

4.5. Käesolev Võistlusteade ja Purjetamisjuhised. 4.5. Notice of Race (NoR) & Sailing Instructions (SI). 
4.6. Purjetamisjuhised on saadaval võistluspaigas 

alates registreerimisest. 
4.6. The Sailing Instructions will be available at 

registration. 
4.7. Kui tekkib keeleline konflikt reeglite vahel, 

loetakse määravaks inglisekeelne tekst. 
4.7. If there is conflict between languages the 

English text shall prevail. 
    
5. KÕLBLIKKUS 5. VALIDITY OF DICIPLINES 

5.1. Võistlused loetakse toimunuks vähemalt ühe 
võistlussõiduga või ühe väljalangemissüsteemi 
ringiga. 

5.1. The minimum number of races or elimination 
series to constitute a valid discipline score, shall 
be one. 

    

6. VÕISTLUSARVESTUSED 6. DIVISIONS 
6.1. Mehed A ja B liiga Kõik meesvõistlejad. 6.1. Men A and B division All male competitors. 
    

    
7. VARUSTUS 7. EQUIPMENT 
7.1. Korraldaja võistlusvarustust ei taga. 7.1. All competitors shall bring their own equipment. 
7.2. Varustusele kehtivad piirangud vastavalt 2011 

aasta Rahvusvahelistele Funboard 
klassireeglitele. 

7.2. There are no restrictions on equipment other 
than those defined in the IFCA Class Rules 2011. 

    
8. PURJENUMBRID JA REKLAAM 8. SAIL INSIGNIAS & ADVERTISING 
8.1. Kõikidel Võistluste jooksul kasutatavatel purjedel 

peavad olema selgelt loetavad ja kontrastsed, 
mõlemalt poolt nähtavad purjenumbrid, mis 
asetsevad võistlusreklaamist kõrgemal. 

8.1. National letters & sail numbers shall be in a 
colour contrasting strongly with the body of the 
sail placed immediately above the event 
advertising. 

 

8.2. Kõik purjed peavad vastama rahvustähiste 
süsteemile vastavalt Purjetamise Võistlusreeglite 
2009-2012 reeglile 77 ja Lisale G, mida on 
muudetud Lisaga B. 

8.2. All Sails shall otherwise comply with the national 
letter system according to the RRS 77 & 
Appendix G, as amended by Appendix B. 

8.3. Võistlejad on kohustatud kandma purjedel 
korraldajapoolset reklaami. 

8.3. In the event the competitors shall carry the 
LOA’s advertising. 

    

http://www.purjelaualiit.ee/
http://www.purjelaualiit.ee/


9. OHUTUS 9. SAFETY 
9.1. Iga võistleja vastutus on osaleda kogu võistluste 

jooksul kõige ohtumal viisil. 

9.1. It is the responsibility of each competitor to 

participate in the safest possible manner at all 
times. 

10. VASTUTUS 10. LIABILITY 
10.1. Kõik võistlejad osalevad võistlustel täielikult 

omal vastutusel. Vaata PVR reegel 4, Otsus 
võistelda. Korraldav Kogu või ükskõik kes selle 
kogu liikmetest või esindajatest või sponsoritest 

või nende liikmetest või esindajatest 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. 

10.1. Competitors take part in all races at their own 
risk. See RRS 4, Decision to Race.  The LOA or 
any of their officials or representatives or the 
sponsors or their officials or representatives is 

not responsible, under any circumstances, for 
any damage, loss or injury either ashore or on 
the sea either to persons or equipment, which 
may result. 

10.2. Võistlustest, sellega seonduvatest üritustest ja 
võistlussõitudest osavõtt on iga võistleja 

otsustada ning ainult iseenda riisikol. 

10.2. Participation in this event, supporting events and 
in each race is at the sole discretion of the sailor 

and at his/her own risk. 
10.3. Keegi korraldajatest ja korraldusega seotud 

ettevõtetest ja isikutest ei võta mingit vastutust 

moraalse või materiaalse kahju tekkimisel 
võistleja reisimise või võistluspaika saabumise 
jooksul. 

10.3. Neither organisation nor individual will be held 
responsibility for any moral or material damage 

that may be sustained during travel or arrival at 
the Championship venue. 

    
11. PUNKTIARVESTUS 11. SCORING 
11.1. Kehtivad PVR Lisa A ja PVR Lisa B8. 11.1. RRS Appendix A and Appendix B8 shall apply. 
11.2. Kehtib vähempunktisüsteem vastavalt PVR Lisale 

A4.1 ja A4.2 nii nagu muudetud Lisaga B8.3. 
11.2. The Low Point Scoring System of RRS Appendix 

A4.1 and A4.2 as amended by B8.3. 
11.3. Mahaviskamised vastavalt PVR Lisale B8.2. 11.3. Discards as in RRS Appendix B8.2 shall apply. 
11.4. Kehtib EPL Vabastiili sarja Üldjuhendi p.7. 11.4. EWA General Instruction for Freestyle p.7 shall 

apply. 
    
12. AJAKAVA 12. SCHEDULE 

Kuupäev Aeg Tegevus 

 0900-1000 Registreerimine 

 1000-1030 Tabelikohtade 
loosimine ja tabelite 
koostamine 

 1030 Kiprite koosolek 

 1100 Esimene võimalik start 

 1400 Viimane võimalik ringi 
alustamise start 

 1 tund 
peale 
viimast 
heati 

Autasustamine 

 

Date Time Action 

 0900-1000 Registration 

 1000-1030 Seeding and 
distribution of racing 
tables 

 1030 Skippers meeting 

 1100 First possible start 

 1400 Last possible 
elimination series 

 1 hour 
after last 
heat 

Prizegiving 

 

    
13. AUHINNAD 13. PRIZES 

13.1. Auhindade jagamine võistlusarvestuses toimub 

eeldusel, et 5 (viis) või enam võistlejat on 
registreerunud antud võistlusarvestuses. 

13.1. A division will qualify for awards if there are at 

least five competitors registered.  
 

13.2. Auhinnad võidakse anda iga võistlusarvestuse 3 
(kolmele) parimale võistlejale, sõltuvalt 
registreerunute arvust. 

13.2. Medals or trophies may be awarded up to the 
first three competitors in each Division, 
depending on entry numbers. 

    
14. TELEVISIOON & MEEDIA 14. TELEVISION & MEDIA 
14.1. 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. 

14.1. In registering for the event, competitors 
automatically grant to the LOA the right in 
perpetuity to make, use and show from time to 
time at their discretion, any motion & still 
pictures and taped or filmed television and other 

reproduction of them, without compensation. 
15. REGISTREERIMINE 15. REGISTRATION 

15.1. Võistlustele registreerimine toimub ainult 
osavõtutasu maksmise alusel kas eelnevalt 
pangaülekandega korraldaja kontole või 
sularahas võistluste Regatibüroos. 

15.1. The registration for the Event is allowed only 
after Entry fee is payed either by bank transfer 
to LOAS’s account or in cash in Regatta office. 

15.2. Võistluspaigas on võimalik tasuda osavõtutasu 

ainult sularahas. Kaardimakseid teostada ei ole 
võimalik. 

15.3. Entry fee paid on site of event shall be in cash 

only. No cards accepted. 

15.3. Nõutud osavõtumaksud on Eesti kroonides. 
Osavõtumaksu ei tagastata. 

15.4. Required fees in EEK are as follows and the fee 
in non-refundable. 



Vabastiil EPL liige Mitteliige 

Võistleja 400.- 700.- 

   
 

Freestyle EWA mbr. Non EWA 

Competitor 400.- 700.- 

   
 

15.5. Võistlustele registreerimisel on vajalikud 

alljärgnevad dokumendid: 

15.5. Competitors will be required to produce the 

following documents, prior to completing 
registration formalities on site: 

15.5.1. Osavõtuavaldus 15.5.1. Original Regatta Entry Form. 
15.5.2. Lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek alla 

18 aastastele võistlejatele 
15.5.2. Parental/legal Guardian Assent – for those under 

age of 18. 
15.5.3. Isiku vanust tõendav dokument 15.5.3. Proof of age. 
    

16. MAJUTUS 16. ACCOMMODATION 
16.1. Kõikvõimalikud elamiskulud katab iga võistleja 

ise. 
16.1. All costs of living in event shall be payed by 

competitors. 
  


