EESTI 2004. AASTA SÕUDEVÕISTLUSTE JUHEND
Aeg: Võistluste aeg (kuupäev) on määratud 2004.aasta sõudevõistluste kalendriga.
Koht: ESL-i korraldatud võistlused Pärnus,toimuvad SK “Pärnu” sõudebaasis
Distants: ESL-i tiitlivõistluste distants on 2000 meetrit. C-vanusegrupi ja veteranide
distantsi pikkus on 1000 meetrit.
Võistluste iseloom: Paatkondade koosseisude moodustamine toimub ühe klubi
sõudjate baasil. Erandid on lubatud treenerite nõukogu kirjalikul loal.Võistlused on
individuaalsed.
Võistluste korraldamine: Võistlused korraldatakse vastavuses FISA
võistlusmäärusega. Vastavalt vajadusele korraldatakse eelsõidud (E) ja
poolfinaalid(D) kaks tundi enne finaalvõistluse (F) algust. Kui võistlustel osaleb ühes
paadiliigis üle 12 paadi, siis toimub eelsõit eraldistardist. Eraldistardiga võistlustel
moodustatakse koondise kandidaatidest “kuum grupp”.
Osavõtumaks: Täiskasvanute, juunioride (U23), veteranide võistlustel tasub iga
osavõtja 50 krooni, noorte (U18) võistlustel 30 krooni igas paadiklassis võistlemise
korra eest. Vahetult võistluspaigas täiendavalt juurde registreeritud võistlejate (antud
paadiklassis vabade võistlusradade olemasolu korral) osavõtumaks on kahekordne.
Eelregistreerimine:Paatkondade täpne nimeline koosseis kirjalikult, e- maili või
faksiga tuleb esitada Eesti Sõudeliitu võistluste eelnevaks neljapäevaks
kella 15.00-ks.Loosimine toimub samal päeval kell 17.00 ESL –s.Kui antud tähtajaks
registreerub võistlusklassis ainult üks paat, jääb võistlussõit ära.
Võistlusteks registreerimine: Võistlustest osavõtva organisatsiooni või klubi
esindaja esitab võistluste züriile vormikohase registreerimislehe,millel peab olema iga
võistleja perekonna- ja eesnimi, sünniaasta, arsti allkiri ja pitser võistleja lubamise
kohta võistlustele( iga võistleja kohta eraldi), võistleja allkiri ujumisoskuse kohta ning
lähetava organisatsiooni või klubi juhataja või direktori allkiri ja organisatsiooni või
klubi pitser.
Osavõtjad: Võistlustest võivad osa võtta kõik Eestis elavad sõudjad, ESL-is
registreeritud organisatsioonide või klubide liikmed. Kergkaalu paatidel võivad
osaleda ainult täiskasvanute ja juunioride (U23) vanusegrupi sõudjad. Roolijaga paadi
roolimees peab olema samast soost paadiklassis võistlevate sõudjatega.Noored võivad
ühel päeval võistelda kahes paadiklassis, pluss kaheksapaat. Noortevõistluste
paatkondade kooseisud koostatakse ainult ühe klubi – “koduklubi”noorsõudjatest.Esimese aasta noor peab osalema eelnevalt kahel võistlusel.
Eesti noorte meistrivõistlustel ei tohi startida Sõudeliidu paatidel.
Osavõtjate kohustused: Kõik klubi paatkonnad peavad olema riietatud ühtsesse,
klubile kinnitatud võistlusriietusse.
Osavõtjate majandamine:Kõik võistlustest osavõtuga seotud lähetus-, majutamis- ja
toitlustamiskulud kannavad osavõtvad organisatsioonid ja klubid või sportlased ise.
Lisatingimused: ESL-i juhatus on kinnitanud antud võistlustele peakohtuniku,kes
valib Eestis tegutsevate sõudekohtunike hulgast endale meeskonna.
EOK medalid antakse välja juhul,kui stardib paate ühes sõidus 3+1.

EESTI NOORTE , JUUNIORIDE JA VETERANIDE LAHTISED
MEISTRIVÕISTLUSED
AEG: 21 – 22. august, 2004.a.
KOHT: SK”Pärnu” sõudebaas
PROGRAMM: FA sõitude algus 21.08 kell 16.00 ja 22.08 kell 12.00
Sõitude intervall on 10 minutit.
VÕISTLUSKLASSID:
21.augustil: PB 1X, JU N2-, TA 1X, PA 2X, PA 2-, TB 2X, PC 2X, TC 1X,
VET M4-, VET N4X, TA 2-, JU M2X, PB 4X, PA 1X, T 8+
22.augustil: PA 4+, TA 2X, PB 2X, TB 1X, JU M2-, PA 4X, PC 1X, TC 2X,
JU M1X, JU N1X, TA 4X, P 8+

AUTASUSTAMINE: I, II, III koha saavutanud paatkondade liikmeid autasustatakse
vastava vanusegrupi Eesti meistrivõistluste kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga ning
diplomiga.
VÕISTLUSTE PEAKOHTUNIK: KALJU PERNER

EESTI LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED
AEG: 28 – 29.august, 2004.a.
KOHT: SK”Pärnu” sõudebaas
PROGRAMM: FA sõitude algus 28.08 kell 16.00 ja 29.08 kell 12.00
Sõitude intervall on 15 minutit.
VÕISTLUSKLASSID:
28.augustil: M 4-, M k/K 1X, N 1X, M 2X, N 4X, M 8+
29.augustil: M 1X, N 2X, M 2-, N 4-, M 4X, N 8+
AUTASUSTAMINE: I, II ja III koha saavutanud paatkondade liikmeid
autasustatakse Eesti meistrivõistluste kuld-, hõbe ja pronksmedaliga ning diplomiga.
VÕISTLUSTE PEAKOHTUNIK: ARNE GRAUMANN

