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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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Väikeste paatide regatt 
 
1. Võistluste toimumise aeg ja koht: 

1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile 
1.1.1. I võistluspäeva algus  kell 14:00, distants 4000 m 
1.1.2. II võistluspäeva algus kell 11:00, distants 2000 m 

1.2. Võistlused toimuvad Tartus, Ranna tee 3, Sõudmise . 
 

2. Registreerimine peab olema toimunud võistlustele eelneva kolmapäeva kella 23:59ks. 
 

3. Loosimine toimub esindajate koosolekul.  
 

4. Võistkondade esindajate koosolek toimub kell 12:00. 
 

5. Paadiklassid: 
M2-, M1x, N2-, N1x. 
 

6. Võistluste formaat:  
6.1. Mõlemal distantsil toimub eraldistardiga võistlus. 
6.2. 

täiskasvanud enne, noored pärast.  
6.3. Vastava paadiklassi võistlejad peavad olema oma paadiklassi stardiajaks kogunenud stardijoonest 

ülesvoolu. 
6.4. Paremusjärjestus selgitatakse kahe distantsi (4000m + 2000m) aegade liitmise teel. Võrdse resultaadi  

korral on määravaks tulemus 2000 m distantsil. 
6.5. Ajavõtu täpsuseks on 1 sekund. Käsiajavõtu korral ümardatakse ajad lähima suurema täissekundini. 

 
 

7. Tiitlid, auhinnad, diplomid: 
I, II ja III koha saanud paatkondade liikmeid autasustatakse diplomiga. 
 
 
 
** 
 
 
Sõudevõistluste üldjuhend on kinnitatud Eesti Sõudeliidu juhatuse koosolekul 2015-07, 17.11.2015 
 


