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Eesti 2001. aasta sôudevôistluste  üldjuhend 
 
 
Aeg:  Vôistluste aeg (kuupäev) on määratud 2001. aasta sôudevôistluste kalendriga. 
 
Koht: Vôistluste läbiviimise koht (linn) on määratud 2001. aasta sôudevôistluste 
kalendriga. Pärnus toimuvad vôistlused korraldatakse SK “Pärnu” baasil, Tartus 
toimuvad vôistlused Tartu Ülikooli ja Tartu linna sôudebaasil. 
 
Distants: ESL-i tiitlivôistluste distants on 2000 meetrit. C-vanuseklassi ja 
veteranide distantsi pikkus on 1000 meetrit. 
 
Vôistluste iseloom: Emajôe karika- ja Eesti karikavôistlused on vôistkondlikud. Neist 
vôtavad osa kohalike organisatsioonide ja klubide vôistkonnad. Paatkondade 
koosseisude moodustamine on vaba. Kôik ülejäänud vôistlused on individuaalsed. 
 
Vôistluste korraldamine: Vôistlused korraldatakse vastavuses FISA määrustega. 
Vastavalt vajadustele korraldatakse eelsôidud (E) vôi poolfinaalid (D) kaks tundi enne 
esimese finaalvôistluse (F) algust. Kui on üle 12 paadi, siis eraldistardist. 
 
Osavôtumaks:      Täiskasvanute, Sen-B ja veteranide vôistlusel tasub iga osavôtja 
30 krooni, noorte vôistlustel 15 krooni igas paadiliigis vôistlemise korra eest. Vahetult 
vôistluspaigas täiendavalt juurderegistreeritud vôistlejate (antud paadiklassis vabade 
vôistlusradade olemasolu korral) osavôtumaks on kahekordne (60 vôi 30 krooni). 
 
Eelregistreerimine:    Paatkondade nimeline koosseis trükitult vôi trükitähtedega 
kirjutatult (kirjalikult,e-mailiga vôi faksiga) tuleb esitada Eesti Sôudeliitu vôistlusele 
eelneva nädala kolmapäeva kella 17.00-ks. Kui antud tähtajaks registreerub 
võistlusklassi  ainult üks paat, jääb sõit ära.   
Stardiprotokoll loosimistulemustega väljastatakse järgmisel päeval. 
 
Vôistlusteks registreerimine:  Vôistlustest osavôtva organisatsiooni vôi klubi 
esindaja esitab vôistluste züriile vormikohase registreerimislehe ja trükitud vôi 
trükitähtedega täidetud paatkonna koosseisu kaardi hiljemalt kaks tundi enne esimest 
vôistlussôitu. 
Registreerimislehel peab olema iga vôistleja perekonna- ja eesnimi, sünniaasta, arsti 
allkiri ja pitser vôistleja lubamise kohta vôistlusele (iga vôistleja kohta eraldi), vôistleja 
allkiri ujumisoskuse kohta ning lähetava organisatsiooni vôi klubi juhataja vôi direktori 
allkiri ja organisatsiooni vôi klubi pitser. 
 
Osavôtjad:  Vôistlustest vôivad osa vôtta kôik Eestis elavad sôudjad, ESL-is 
registreeritud organisatsioonide vôi klubide liikmed. 
Kergkaalu paatidel vôivad vôistelda ainult Sen-A ja Sen-B vanuseklassi sôudjad. 
Roolijaga paadi roolimees peab olema samast soost paadiklassis vôistlevate 
sôudjatega. 
Noored vôivad ühel päeval vôistelda kahes paadiliigis, pluss kaheksapaat. 
Noortevōistluste paatkondade koosseisud koostatakse ainult ühe klubi – “koduklubi”- 
Noorsōudjatest. Esimese aasta noor peab osalema eelnevalt kahel võistlusel. 
 
Osavôtjate kohustused:    Kôik paatkonnad peavad olema riietatud ühtsesse 
vôistlusriietusse. 
Vôistlejate aerulabad peavad olema värvitud antud organisatsioonile vôi klubile 
kinnitatud värvitoonides. Eesti koondvôistkonna aerulabade värve (sini-must-valge) 
vôivad kasutada ainult need sôudjad, kes 2001. aastal on arvatud Eesti 
koondvôistkondade (täiskasvanud, Sen-B  ja juuniorid) koosseisu. 
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Osavôtjate majandamine:    Kôik vôistlusest osavôtuga seotud lähetus-, majutamis- 
ja toitlustamiskulud kannavad osavôtvad organisatsioonid ja klubid vôi sportlased ise. 
Kôigil vôistluste ajaks majutuskohtadest huvitatutel tuleb pöörduda vôistlusi korraldava 
organusatsiooni poole vähemalt 20 päeva enne vôistluste algust. Majutuskohtade 
broneerimiseks tuleb esitada garantiikiri. 
 
Paremusjärjestus:    Vôistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks arvestatakse 
suuremat punktide kogusummat. Punkte arvestatakse järgmiselt: I koht - 7 punkti, II 
koht - 5 punkti, III koht - 4 punkti, IV koht -  3 , V koht - 2 ja VI koht - 1 punkt 
üksikvôistleja (ühepaat) ning iga vôistleja kohta (paatkond).  
Vôrdse punktisumma korral määrab paremusjärjestuse suurem esikohtade (järgnevalt 
suurem paremate  kohtade) arv. 
Iga vôistleja toob oma organisatsiooni vôi klubi vôistkonnale punkte ainult ühel korral 
(ühes paadiliigis). Vôistleja (paatkonna) osalemise korral kahes paadiliigis  
arvestatakse vôistlejale (paatkonnale) vôistluspunkte vôistkonna esindaja taotluse 
pôhjal. Teises paadiliigis jääb antud vôistleja (paatkonna) punktikoht vabaks, mis läheb 
järgmisele vôistlejale (paatkonnale). 
 
Kohalikud regatid:   Organisatsioonide ja klubide poolt korraldavate sôudevôistluste 
ja regattide juhendid koostavad korraldajad. 
 
Lisatingimused:   2001.  aasta sôudevôistluste kalenderplaanis ESL-i egiidi all 
korraldab vôistlused selleks määratud organisatsioon vôi klubi lepingulises vahekorras 
Eesti Sôudeliidu ja ESL-i züriiga. ESL-i juhatuse poolt kinnitatakse igale antud 
võistlusele peakohtunik, kes valib Eestis tegutsevate sõudekohtunike hulgast endale 
meeskonna. 
 
 
 


