TULEREGATT
20. juuni 2014 Pärnu
JUHEND
„Tuleregatt“ on Pärnu jõel toimuv veespordisündmus kõigile sõudjatele, aerutajatele, kanuutajatele,
aerusurfaritele ja jõematkajatele. Regatt on nime saanud tulelaeva järgi, mis liigub võistlejate kolonni
ees, koos kõige kiirema paadiga ja tuleb peale pööret tagasi kõige aeglasemat võistlejat saates. 2014
aastal on Tulepaadi tuli süüdatud Tartus Üldlaulupeo tulest.
KORRALDAJAD: MTÜ Vee Koda, Eesti Aerutamisföderatsioon ja Eesti Sõudeliit.
TOIMUMISE AEG JA KOHT: 20.juuni 2014 ühisstardiga kell 19.30. Eelstart Vallikäärust.
Edasi liigutakse Kesklinna silla juurde, kus moodustatakse stardirivistus ja antakse võistluste start
Pärnu sadama akvatooriumist.
VÕISTLUSKESKUS: Vallikääru aas, Sadama tänava ja Ringi tänava vaheline ala Pärnu linnas.
VÕISTLUSDISTANTS: Kesklinna sild – Papiniidu sild – Kesklinna sild (8 km)
VÕISTLUSKLASSID:
Sõudmine:

M8+, N8+ - kaheksapaadid
M1x, N1x - ühepaadid

Sportaerutamine:

K1 sport - ühesed võistlussüstad

Sportkanuutamine:

C1 sport - ühesed võistluskanuud

Aerusurf (SUP):

SUP - aerusurf

Matkaaerutamine:

K1 - ühesed matkasüstad
K2 - kahesed matkasüstad

MUU:

Kõik muud veesõiduvahendid, k.a. kanuud ja
süstad, mille meeskond on suurem kui juhendis
määratud, võistlevad väljaspool arvestust.
Kõik osavõtjad määratlemata võistlusklassis
osalevad loosiauhindade loosimisel.

REGISTREERIMINE: Eelregistreerimine lehel www.watergate.ee/veesport/
Eelregistreerimine lõpeb 19.06.2014 kell 17.00.
Stardimaksu tasumine ülekandega MTÜ Vee Koda a/a-le EE762200221058997575
Selgitusse: nimi, võistlusklass ja soovi korral esindatav klubi/võistkond.
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Eelregistreerimine kinnitatakse peale stardimaksu laekumist MTÜ Vee Koda arveldusarvele.
Registreerimine võistluspäeval 20.06.2014 võistlussekretariaadis alates 15.00. Stardimaksu tasumine
kohapeal sularahas.
Osaleda võivad kõik 1996. aastal ja varem sündinud sõudmise ja aerutamishuvilised, kes on piisavalt
treenitud võistlusdistantsi läbimiseks. 1997 ja nooremad saavad võistelda treeneri loaga. Võistlema
on lubatud noorsportlased vanuses 14 – 18 aastat võistlusklassides 8+, 1x, K1 sport, C1 sport.
Noorsportlased lubatakse starti ainult treeneri või lapsevanema kirjalikul nõusolekul, või litsentsi
alusel.
Stardimaterjalide kättesaamine võistlussekretariaadis isikut tõendava dokumendi alusel.
STARDIMAKS:
eelregistreerimisel
kohapeal

-

3€ täiskasvanu, 2€ noorsportlane,
5€ täiskasvanu, 3€noorsportlane,

Noorsportlased (sündinud 1996 ja hiljem) Stardimaks on iga võistleja kohta. Loobumisel
osavõtutasu ei tagastata. Stardimaks sisaldab stardinumbrit, meditsiinilist teenindust, toitlustamist ja
pesemisvõimalust.
VÕISTLUSE AJAKAVA:
17:00 Registreerimine
18:30 Kiprite koosolek
19:00 Võistluspaatide ühine rongkäik Vallikääru akvatooriumist starti
19:30 Start
21.00 Autasustamine Tallinna Väravate juures
AUTASUSTAMINE ja VÕISTLEJATE TEENINDUS
Veemängude võidumedal – võistlusklassi parimale; Veemängude diplomid – võistlusklassi kolmele
parimale kõigis võistlusklassides (v.a. MUU).
Võitlejale tagatakse väike suupiste ja pesemisvõimalus Vallikääru võistluskeskuses.
MUUDATUSED VÕISTLUSJUHENDIS: regati korraldajad jätavad endale õiguse viia sisse
muudatusi juhendisse. Korraldajad jätavad endale ka võimaluse võistlusklasside lisamiseks
juhendisse.
AJAVÕTT: aeg fikseeritakse korraldajate poolt stardis ja finišis. Kõigile regatist osavõtvatele
alustele väljastatakse (sekretariaat) võistluspäeval stardinumber, mis peab kogu võistluse vältel olema
võistluspaadil nähtav. Võistlusnumber tuleb tagastada peale võistlust sekretariaati.
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PROTESTID: kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste, … kohta tuleb esitada võistluse
peakohtunikule kirjalikult hiljemalt kell 20.15. Kõik võistlusega seotud protestid lahendab võistluse
korralduskomitee, kuhu kuuluvad: regati peakorraldaja, peakohtunik ja sekretariaadi juht.
SOOVITUSLIK VARUSTUS: vesi; ohutusvest; veekindlalt pakitud mobiiltelefon, kuhu on
salvestatud korraldajate antud kontaktnumber.
VÕISTLEJA VARUSTUS: iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi, varustuse korrasoleku ja
ohutuse eest ise ning allkirjastab kinnituse stardimaterjalide kättesaamisel. Võistleja peab arvestama
oma sõiduoskustega ning vastavalt sellele käituma tuule ja lainetuse korral. Korraldajad ei vastuta
ükskõik millise maal ja vees toimunud materiaalse kahju, kehalise vigastuse või varustuse
kaotsimineku eest. Võistlusel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.
FORCE MAJEURE: loodusstiihiate või muude korraldajatest mitteolenevatel põhjustel tekkinud
tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi.
KAASA AITAVAD: Paikuse aerutamisklubi, Pärnu Surfikool, Watergate, Eesti Olümpiakomitee.
TOETAJAD: Pärnu linn, Eesti Kultuurkapital, Eesti Sõudeliit, Eesti Aerutamisföderatsioon.
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