
 

Bacardi Fun 2013 
II etapp 

Võistlusteade (NoR) 
 
1. VÕISTLUSED 
1.1 Bacardi Fun 2013 sarja 2. etapp toimub Tartumaal Tartu vallas Äksis Tartu Kalevi 
Jahtklubi Saadjärve baasis. 
1.2 Võistluste toimumisaeg on 27. ja 28. juuli 2013. 
 
2. KORRALDAV KOGU 
2.1 Võistluste peakorraldaja on MTÜ Tartu Kalevi Jahtklubi. 
2.2 Võistluste sponsor on Bacardi. 
 
3. REEGLID 
3.1 Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel: 
3.1.1. Purjetamise Võistlusreeglid 2013-2016 (PVR), Lisa B – Purjelaua võistlusreeglid: 
http://www.puri.ee/web/data/files/RRS_2013-2016_Web.pdf 
3.1.2. EPL Fun sarja 2013 üldjuhend: 
http://purjelaualiit.ee/juhendid/2013/yldjuhendid/2013%20EPL%20yldjuhend%20Fun.pdf 
3.1.3. Käesolev võistlusteade 
3.1.4. Purjetamisjuhis(ed) 
3.1.5. Võisluskomitee 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 
5.1 Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates 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 
1977 või varem) ning kõik naisvõistlejad, kelle vanus on 30 aastat või üle selle (sündinud 
1982 või varem); 
5.1.4. Grand Master – osalevad kõik meesvõistlejad, kelle vanus on 45 aastat või üle selle 
(sündinud 1967 ja varem) ning naisvõistlejad kelle vanus on 40 aastat või üle selle (sündinud 
1972 või varem); 
5.1.5. Youth U20 – osalevad kõik võistlejad, kelle vanus on alla 20 (sündinud 1994 või 
hiljem); 
5.1.6. Junior U17 – osalevad kõik võistlejad, kelle vanus on alla 17 (sündinud 1997 või 
hiljem); 
5.1.7. Junior U15 – osalevad kõik võistlejad, kelle vanus on alla 15 (sündinud 1999 või 
hiljem). 



 

5.2 Võistlustel peetakse võistlejaile eriarvestust (eeldusel, et võistleja sõidab kogu võistluse 
raames sama arvestusgrupi lauaga) vastavalt võistlusvarustusele, ainult Üldarvestuse tulemusi 
arvestades, alljärgnevalt: 
5.2.1. Slaalomi laud – kõik sverdita slaalomi klassi purjelauad. 
5.2.2. Formula ja svertlaud – kõik Formula lauad ja sverdiga lauad. 
5.2.3. Aerulaud (SUP) – kõik aerulauad. 
 
6. VARUSTUSE PIIRANGUD 
6.1 Korraldaja ei taga võistlusvarustust. 
6.2 Varustusele piiranguid ei ole. 
 
7. PURJENUMBRID JA REKLAAM 
7.1 Kõikidel võistluste jooksul kasutatavatel purjedel peavad olema selgelt loetavad ja 
kontrastsed, mõlemalt poolt nähtavad purjenumbrid. 
7.2 Rahvustähis EST ei ole kohustuslik, v.a. välisvõistlejatel oma riigi rahvustähis. 
7.3 Võistleja- ja korraldajapoolne reklaam on lubatud. 
7.4 Poomist allapoole jääv purjepind on kasutada võistlejate isiklikuks reklaamiks. 
7.5 Poomist ülalpool paiknev purjeosa on reserveeritud korraldajale. 
7.6 Võistlustest osavõtja on kohustatud järgima korraldaja ettekirjutisi reklaami 
paigaldamiseks poomist kõrgemale asuvale purjepinnale. 
 
8. OHUTUS 
8.1 Iga võistleja vastutus on osaleda kogu võistluste jooksul kõige ohutumal viisil. 
8.2 Päästevesti kandmine võistluste ajal on kohustuslik (päästevest ei tohi olla täispuhutav). 
 
9. VASTUTUS 
9.1 Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel. 
9.2 Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja. 
9.3 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. 
9.4 Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk. 
 
10. RAJAD 
10.1 Radade skeem avaldatakse võistluspaigas võistluste avalikul teadetetahvlil. 
 
11. PUNKTIARVESTUS 
11.1 Punktiarvestus toimub vastavalt EPL FUN - sarja Üldjuhendile (p.6) 
 
12. PURJETAMISJUHISED 
12.1 Purjetamisjuhised avaldatakse võistluste ametlikul teadetetahvlil hiljemalt võistlustele 
registreerimise ajaks. 
 
13. VÕISTLUSTE AJAKAVA 
Laupäev, 27. juuli 2013 
10.00-11:45 võistlustele registreerumine  
12.00 kiprite koosolek 
12.15 päeva esimene võimalik start 
17.00 päeva viimane võimalik start 
Järgneb õhtune kultuuriprogramm 



 

 
Pühapäev, 28. juuli 2013 
10.00 kiprite koosolek 
11.00 Päeva esimene võimalik start 
15.00 Päeva viimane võimalik start 
17.00 Autasustamine ja Võistluste lõpetamine. 
 
Mis iganes muudatusi on lubatud teha võistlusjuhisega ja peakohtuniku otsusega.  
 
14. AUHINNAD 
14.1 Auhinnad jagatakse vastavalt EPL FUN - sarja Üldjuhendile (p.8) 
 
15. REGISTREERIMINE 
15.1 Võistlustele registreerimine toimub Tartu Kalevi Jahtklubi Saadjärve baasis võistluste 
staabis enne võistluste algust.  
15.2 Võistlustel osalemiseks peab võistleja end laupäeva hommikul staabis registreerima ja 
maksma osavõtutasu  sularahas.  
15.3 Osavõtutasud on alljärgnevad: 
15.3.1. Purjelaualiidu liikmed 20.- 
15.3.2. Youth U20 ja nooremad 15.- 
15.3.3. Purjelaualiidu mitteliikmele 25.- 
15.4 Kaardimakseid teostada ei ole võimalik. 
 
16. TÄIENDAV INFORMATSIOON 
Kohapeal on võimalik sularaha eest süüa osta. Võimalusel on soovitatav toitlustussoovist 
eelnevalt ette teatada: marge.kohtla@emu.ee. 
 
Info ja kontakt:  
Marge Kohtla, 5644498, marge.kohtla@emu.ee 
Madis Toots, 5118680, madis.toots@gmail.com 
  


