Eesti sõudevõistluste üldjuhend, kinnitatud 07.01.2014

Eesti karikavõistlused
1. Võistluste toimumise aeg ja koht:
1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile
1.2. Võistluspäeva algus kell 14:00, vajadusel eelsõidud kell 12:00
1.3. Võistlused toimuvad Pärnu Sõudeklubis
2. Registreerimine peab olema toimunud võistlustele eelneva neljapäeva kella 15:00ks.
3. Loosimine toimub võistlustele eelneval neljapäeval kell 17:00 Sõudeliidus.
4. Võistkondade esindajate koosolek algab 2 tundi ennem esimest starti.
5. Paadiklassid:
Mehed:
Naised:
Noormehed:
Neiud:

M1x, M2-, M2x, M4-;
N1x, N2x, N4-;
PA1x, PA2-, PA2x, PB2x;
TA1x, TA2x, TB2x;

6. Võistluste formaat:
6.1. Eesti karikavõistlused on võistkondlik võistlus.
6.2. Vajadusel korraldatakse poolfinaalid (PF) mitte vähem kui kaks tundi enne finaalvõistluse (F) algust.
6.3. Kui vastavas paadiklassis osaleb 7-12 paatkonda, pääseb iga PF 2 esimest paatkonda kohtade alusel
finaali,ülejäänud finaali pääsejad selgitatakse PF aegade põhjal.
6.4. Kui vastavas paadiklassis osaleb 13-18 paatkonda, pääseb iga PF 1.paatkond kohtade alusel finaali,
ülejäänud finaali pääsejad selgitatakse PF aegade põhjal.
6.5. Lahtise stardi korral:
6.5.1. Kui ühes paadiklassis on 7-12 osavõtjat, pääsevad edasi iga poolfinaali 3 esimest paatkonda.
6.5.2. Kui ühes paadiklassis on üle 12 osavõtja, toimub eraldistardiga poolfinaal (ES), intervalliga 1
minut. Finaali pääsevad 6 paremat aega saavutanud paatkonda .
6.6. Sõitude intervall finaalides on 15 min, poolfinaalides 10 min.
7. Piirangud:
7.1. Paatkondade koosseisude moodustamine toimub ühe klubi sõudjate baasil. Erandid on lubatud vaid
Peatreeneri otsusega, millest teavitatakse Võistluste Korraldajat ja žüriid võistlustele registreerimise
tähtajaks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
7.2. Kergekaalu paadiklassides võivad võistelda ainult täiskasvanute või U23 vanuseklassi sõudjad.
8. Paremusjärjestus ja punktiarvestus
8.1. Eesti karikavõistlustel selgitatakse nii individuaalne kui ka võistkondlik paremusjärjestus.
8.2. Eelregistreerimisel märgitakse paadid, millised osalevad võistkondlikus punktiarvestuses.
8.2.1. Iga sportlane saab klubile tuua punkte vaid ühes eelnevalt registreeritud paadiklassis.
8.2.2. Kui paatkonnas osaleb võistleja, kes võistleb ka teises punkte toovas paadiklassis, siis antud
paatkonna punktikoht jääb vabaks ja see läheb järgmisele paatkonnale.
8.3. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks arvestatakse punkte järgmiselt:
8.3.1. ühepaatidel: 1. koht 7, 2.koht 5, 3.koht 4, 4.koht 3, 5.koht 2 ja 6.koht 1 punkt.
8.3.2. kahepaatidel: 1. koht 14, 2.koht 10, 3.koht 8, 4.koht 6, 5.koht 4 ja 6.koht 2 punkti.
8.3.3. neljapaatidel: 1. koht 28, 2.koht 20, 3.koht 16, 4.koht 12, 5.koht 8 ja 6.koht 4 punkti.
8.4. Võistluse katkestanud paatkond ei saa punkte ega tulemust;
8.5. Võrdse punktisumma korral määrab paremusjärjestuse suurem esikohtade, (järgnevalt suurem
paremate kohtade arv.
9. Tiitlid, auhinnad, diplomid
9.1. I koha saavutanud võistkonda autasustatakse Sõudeliidu poolt „Eesti Karikaga“
9.2. I koha saavutanud paatkonna liikmeid karikaga ja diplomiga, II ning III koha saanud paatkonna
liikmeid autasustatakse Sõudeliidu diplomiga.
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