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EESTI   SÕUDEVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND 

 
 

 I. Üldsätted: 
 
1. Rakendamine ja muutmine:  
1.1. Käesolevat juhendit rakendatakse koos Eesti Sõudeliidu võistlusreeglitega ja muude regulatsioonidega. 
1.2. Lahknevuse korral on Võistlusreeglid ülimuslikud. 

  
2. Võistluste toimumise aeg:  
2.1. Võistluste toimumise kuupäev(ad) on määratud  vastava aasta sõudevõistluste kalendriga.  
2.2. Võistluste kalender koostatakse iga-aastaselt Sõudeliidu komisjonide koostöös ning kinnitatakse 

Sõudeliidu juhatuse poolt. 
 
3. Registreerimine:  
3.1. Paatkondade täpne nimeline koosseis tuleb esitada kirjalikult, e-postiga Eesti Sõudeliitu nõutavas  

vormingus, milline on allalaetav Sõudeliidu kodulehelt, konkreetse võistluse juhendiga ette nähtud ajaks. 
3.2. Koos registreeringuga tuleb esitada võistkonna esindaja nimi, mobiiltelefoni number ja e-posti aadress. 
4. Loosimine 
4.1. Loosimine toimub vastava võistluse juhendiga ette nähtud ajal. Stardiprotokollid edastatakse osalevatele 

klubidele ja organisatsioonidele üldjuhul võistlustele eelneva neljapäeva kella 21:00-ks va neil võistlustel 
kus loosimine toimub vahetult võistluspaigas. 

 
5. Osavõtumaks Eesti Sõudeliidu poolt korraldatavatel võistlustel:  
5.1. Täiskasvanute, U23 ja veteranide võistlustel on osavõtumaks iga osavõtja kohta igas paadiklassis 

võistlemise korra eest 8,00  (kaheksa eurot ja 00senti). 
5.2. Noorte võistlustel on osavõtutasu iga osavõtja kohta igas paadiklassis võistlemise korra eest 6,00  (kuus 

eurot ja 00 senti).  
5.3. Peale loosimist täiendavalt juurde registreeritud võistlejate (antud paadiklassis vabade võistlusradade 

olemasolu korral) osavõtumaks on kahekordne, vastavalt 16  ja 12 . 
5.4. Arved osavõtutasude kohta tehakse esmase registreerimise alusel. Peale loosimist täiendavalt juurde 

registreeritud võistlejate kohta esitatakse täiendavad arved. 
5.5. Registreeritud kuid starti mitteilmunute eest osavõtutasu ei tagastata. 
 
6. Võistleja litsents: 

Kooskõlas Sõudeliidu võistlusreeglite Reegel 26-ga.  
 
7. Osavõtjate majandamine:  
7.1. Kõik võistlustest osavõtuga seotud lähetus-, majutamis- ja toitlustamiskulud kannavad osavõtvad 

organisatsioonid või sportlased ise.  
7.2. Võistluste korraldamisega seotud kulud kannab Korraldaja. 
 
8. Erijuhtumid ja üldjuhendiga reguleerimata küsimused: 
8.1.  
8.2. Kõik võistlusreeglite ja juhenditega määratlemata jäänud küsimused lahendatakse võistluspaigas 

Korraldaja ja võistluste ürii poolt.  
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Eesti kaheksapaatide sügisregatt 
 
1. Võistluste toimumise aeg ja koht: 

1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile 
1.2. võistluspäeva algus  kell 12:00 
1.3.  

2. Registreerimine peab olema toimunud võistlustele eelneva kolmapäeva kella 24:00ks. 
 

3. Loosimine toimub esindajate koosolekul.  
 

4. Võistkondade esindajate koosolek: toimub võitluspäeval võistluspaigas kell 10:30. 
 

5. Paadiklassid, distantsid ja orienteeruv stardiaeg: 
Naisveteranid  3000 m 12:00 
Meesveteranid  3000 m 13:00 
Harrastajad-Mix  3000 m 
Naised   5600 m 14:30 
Mehed   5600 m 16:00 
 

6. Võistluste formaat:  
6.1. Kaheksapaatide sügisregatt on individuaalne võistlus 
6.2. Kaheksapaatide regatt on lahtine võistlus 
6.3. Ajavõtu täpsuseks on 1 sekund. Kümnendiksekundid ümardatakse lähima suurema täissekundini. 
6.4. Veteranide paadiklassides arvestatakse lõpliku tulemuse selgitamisel vanusekoefitsienti 1 aasta = 2,0 

sekundit 
6.5. Vanusekoefitsiendi kasutamine lõpptulemuse selgitamisel toimub järgmiselt: 
6.5.1. Aluseks võetakse paatkonna liikmete keskmine vanus (v.a roolimees), täpsusega 1 aasta. 

Keskmise vanuse ümardamine toimub ülespoole. 
6.5.2. Väikseima keskmise vanusega paatkonna aeg jääb muutmata 
6.5.3. Suuremate keskmiste vanustega paatkondade lõpuajast lahutatakse maha sama arv sekundeid 

(täpsusega 1 sekund), mille võrra nende keskmine vanus ületab väikseimat keskmise vanusega 
paatkonda. 

6.5.4. Võrdse tulemuse korral osutub võitjaks suurema keskmise vanusega paatkond. 
 

 
7. Tiitlid, auhinnad, diplomid 

Iga vanuseklassi I koha saanud paatkonna liikmeid autasustatakse mälestuslindi ja diplomiga,  II ja III 
koha saanud paatkonna liikmeid autasustatakse diplomiga. 
 
 
 

 
 
  


