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EESTI 2008. AASTA SÕUDEVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND

Aeg: Võistluste aeg (kuupäev) on määratud 2008. aasta sõudevõistluste kalendriga.
Koht: Võistluste läbiviimise koht (linn) on määratud 2008.aasta sõudevõistluste kalendriga.
ESL-i korraldatavad võistlused Pärnus toimuvad SK Pärnu ja Pärnu Kalevi Sõudekeskuste
haldusel, Tartus toimuvad võistlused SAK Tartu sõudebaasi haldusel.
Distants: ESL-i tiitlivõistluste distants on 2000 meetrit. C-vanusegrupi ja veteranide distantsi
pikkus on 1000 meetrit.
Võistluste iseloom: Emajõe karika- ja Eesti karikavõistlused on võistkondlikud. Neist võtavad
osa kohalike organisatsioonide ja klubide võistkonnad. Paatkondade koosseisude
moodustamine toimub ühe klubi sõudjate baasil. Erandid on lubatud treenerite nõukogu
kirjalikul loal. Kõik ülejäänud võistlused on individuaalsed.
Võistluste korraldamine: Võistlused korraldatakse kooskõlas FISA võistlusmäärusega.
Vastavalt vajadusele korraldatakse eelsõidud (E) ja/või poolfinaalid (D) kaks tundi enne
finaalvõistluse (F) algust. Esimese finaalsõidu ja viimase eelsõidu vahe jääb vähemalt 2 tundi.
E ja D finaalist saavad edasi kolm esimest. Kui võistlustel osaleb ühes paadiliigis üle 12 paadi,
siis toimub eelsõit eraldistardist. Eraldistardiga võistlustel moodustatakse klubide esindajate
koosolekul koondise kandidaatidest “kuum grupp”, täiskasvanud enne, noored pärast: 10
meest, 10 poissi, 5 naist, 5 neidu. Eraldistardiga võistlustel toimub väljaminek sillalt fikseeritud
ajal ja vastavalt stardinumbritele: 1-10, 11-20...,jne (Emajõe Karikavõistlustel, Väikeste Paatide
Regatil ja Eesti Kaheksapaatide Sügisregatil), tagamaks piisavalt aega starti jõudmiseks.
Hilinejaid sanktsioneeritakse vastavalt eeskirjale.
Osavõtumaks: Täiskasvanute, juunioride (U23) ja veteranide võistlustel tasub iga osavõtja 50
krooni, noorte (kuni18) võistlustel 30 krooni igas paadiklassis võistlemise korra eest. Vahetult
võistluspaigas täiendavalt juurde registreeritud võistlejate (antud paadiklassis vabade
võistlusradade olemasolu korral) osavõtumaks on kahekordne (100 ja 60 krooni).
Eelregistreerimine: Paatkondade täpne nimeline koosseis kirjalikult, e- maili või faksiga tuleb
esitada Eesti Sõudeliitu võistluste eelnevaks neljapäevaks kella 15.00-ks. Kui antud tähtajaks
registreerub võistlusklassis ainult üks paat, jääb võistlussõit ära. Registreerunud kuid ärajäänud
sõidu paatkonna liikmed saavad startida mõnes teisel paadiklassis vabal valikul ilma kohapealse
registreerimise lisamaksuta ning omavad eelisõigust startida samas koosseisu mõnes teises
paadiklassis.
Loosimine toimub samal päeval kell 17.00. ESL –s tulemused edastatakse klubidele hiljemalt
järgmise päva kell 10.00-ks. Kui paatkonna mahavõtmine toimub peale loosimist, tuleb
arstitõendi puudumise korral maksta kahekordne stardimaks.
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Emajõe Karikavõistlustel, Väikeste Paatide Regatil ja Eesti Kaheksapaatide Sügisregatil
toimub registreerimine, mandaat ja loosimine võistluspäeval.
Võistlusteks registreerimine: Võistlustest osavõtva organisatsiooni või klubi esindaja esitab
võistluste züriile võistlejate litsentsid Võistleja litsents on aluseks võistleja võistlustele
lubamiseks. Võistleja litsentsil peab olema võistleja perekonna- ja eesnimi, kodakondsus,
sünniaasta, isikukood, arsti allkiri ja pitser (üks aastas) võistleja lubamise kohta võistlustele,
võistleja allkiri ujumisoskuse kohta ning lähetava organisatsiooni või klubi juhataja või
direktori allkiri ja organisatsiooni või klubi pitser.
Võistluste mandaat algab 3 tundi ja lõpeb 1,5 tundi enne esimest starti.
Osavõtjad: Eesti Noorte MV võivad osa võtta kõik Eestis alaliselt elavad sõudjad ning ESL-is
registreeritud organisatsioonide või klubide liikmed. Teised võistlused on lahtised.
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. Eesti noorte- ja
U23 meistrivõistlustel koostatakse paatkonnad ainult ühe klubi – “koduklubi”-sõudjatest.
Esimese aasta noor peab osalema eelnevalt kahel sõudevõistlusel.
Eesti noorte meistrivõistlustel ei tohi startida Sõudeliidu paatidel.
Veteranide klassis võib võistelda sportlane, kelle vanus on üle 27 aasta.
Osavõtjate kohustused: Kõik klubi paatkonnad peavad olema riietatud ühtsesse, võimalikult
klubile omasesse võistlusriietusse.
Osavõtjate majandamine: Kõik võistlustest osavõtuga seotud lähetus-, majutamis- ja
toitlustamiskulud kannavad osavõtvad organisatsioonid ja klubid või sportlased ise.
Paremusjärjestus: Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks arvestatakse punktide
kogusummat. Punkte arvestatakse järgmiselt: I koht – 7 punkti, II koht – 5 punkti, III koht – 4
punkti, IV koht – 3 punkti, V koht – 2 punkti ja VI koht – 1 punkt üksikvõistleja (ühepaat) ning
iga võistleja kohta (paatkond), kes läbib distantsi. Võistluse katkestanud sportlane ei saa punkte
ega tulemust. Võrdse punktisumma korral määrab paremusjärjestuse suurem esikohtade
(järgnevalt suurem paremate kohtade) arv.
Iga võistleja toob oma organisatsiooni või klubi võistkonnale punkte ainult ühel korral (ühes
paadiklassis). Võistleja (paatkonna) osalemise korral kahes paadiliigis arvestatakse võistlejale
(paatkonnale) võistkonnapunkte võistkonna esindaja stardieelse taotluse põhjal. Teises
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paadiklassis jääb antud võistleja (paatkonna) punktikoht vabaks, mis läheb järgmisele
võistlejale (paatkonnale).
Veteranide klassis arvestatakse vanuse vahet: 1 aasta – 1 sekund.
Kohalikud regatid: Organisatsioonide ja klubide poolt korraldatavate sõudevõistluste ja
regattide juhendid koostavad nende korraldajad.
Lisatingimused: 2008. aasta sõudevõistluste kalendris ESL-i egiidi all korraldab võistlused
selleks määratud organisatsioon või klubi lepingulises vahekorras Eesti Sõudeliidu ja ESL-i
žüriiga.
***
Kõik üldsätetes ja võistluste juhendites määratlemata jäänud küsimused lahendatakse
võistluspaigas Eesti Sõudeliidu, ESL-i žürii ja asjasthuvitatute vahel või eelnevalt võistluste
ettevalmistamise käigus ESL-i peasekretäri vahendusel kirja teel (e-mail, faks) või suusõnalisel
kokkuleppel, mille kohta vormistatakse vastavasisuline kirjalik esildis.
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EESTI MV SÕUDEERGOMEETRITEL
Aeg: 9. veebruar 2008.a.
Koht: Tallinn
Pogramm: Võistlused algavad 12:00.
Tüdrukud ja poisid ( 1994 –ja varem sündinud)
Tüdrukud ja poisid (1993 - 1992 a. sünd.)
Tüdrukud ja poisid (1991 – 1990 a. sünd.)
Naised kergekaal (kuni 60 kg)
Naised
Mehed kergekaal (kuni 75 kg).
Mehed
Naisveteranid
Meesveteranid
Sõitudesse paigutamine 2007.a. reitingu(kuum grupp) alusel,
Distants:
2000 meetrit;
1000 meetrit – 1994- ja varem sündinud ja veteranid.
Veteranid, kes soovivad saada concept2 edetabelisse -2000 m.
Autasustamine: Iga vanuseklassi kolme esimest autasustatakse medali ja diplomiga.

EMAJÕE KARIKAVÕISTLUSED
Aeg: 26.-27. aprill 2008
Koht: Tartu, Emajõgi, SAK “Tartu” sõudebaas, Tartu Ülikooli sõudebaas.
Programm: 26. aprill 2008, kell 18.00, 4000 meetrit:
M2x, M2-, M1x, P1x, N2x, N1x,T1x;
27.aprill 2007, kell 11.00, 2000 meetrit:
M2x, M2-, M1x, P1x, N2x, N1x, T1x;
Mandaat:

Toimub võistluspaigas 26. aprillil kell 15.00 – 15.45
Stardijärjekorra loosimine kell 16.00 .

Paremusjärjestus: Ühepaatide ja paatkondade paremusjärjestus selgitatakse kahe distantsi
(4000 + 2000 m) aegade liitmise teel. Võrdse resultaadi korral on määravaks tulemus 2000 m
distantsil. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks arvestatakse suuremat punktide
kogusummat.
Autasustamine: Võitnud võistkonda autasustatakse ESL-i “Emajõe Karikaga”, I, II ja III koha
saavutanud võistkondi ja paatkondade liikmeid autasustatakse ESL-i diplomiga.
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Võistlused on Eesti täiskasvanute ja noortekoondiste katsevõistlusteks ja nendest võtavad osa
kõik Eesti parimad sõudjad.

EESTI KARIKAVÕISTLUSED
Aeg: 24 mai 2008
Koht: SK ”Pärnu” sõudebaas.
Distants:
2000 m.
Programm: eelsõitude algus kell 12.00 (vajaduse korral)
Finaalsõitude esimene start algab kell 14.00
Võistlused korraldatakse A- ja B- finaalide süsteemis. Finaalvõistluste (A ja B)
stardiintervall on 10 minutit.
TA2x, M2-, M1x, N2x, N2-, PA2x, PA2-, M2x, TA1x, PB2x, TB2x, N1x, M4, PA1x.
Autasustamine: Võitnud võistkonda autasustatakse ESL-i “Eesti karikaga”. I, II ja III koha
saavutanud võistkondi ja paatkondade liikmeid ESL-i diplomiga.
Esikohale tulnud paatkondade liikmeid autasustatakse ESL-i 2008. aasta Karikavõitja karikaga.

EESTI MV SPRINDIS
Aeg: 07. juuni 2008
Koht: Harku Sõudebaas
Distants:
250 m
Programm:

Esimene start antakse kell 11.00.
M1x, PA1x, PB1x, N1x, TA1x, TB1x, M2-, PA2-.

.
Autasustamine: I-III kohale tulnud võistlejaid autasustatakse vastavalt Eesti Meistrivõistluste
medali ja diplomiga ning Tallinna Linna auhindadega.

E.SEILERI JA B.LÕHMUSE MEMORIAAL
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Aeg: 25. mai 2008
Koht: SK Pärnu sõudebaas
Pärnu linna erijuhend

HARKU JÄRVE REGATT
Aeg: 14. juuni 2008
Koht: Harku järv
Tallinna sõudeklubi erijuhend

VILJANDI PAADIMEES
Aeg: 05. juuli 2008
Koht: Viljandi järv
Viljandi sõudeklubi erijuhend

KALEVI LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED
Aeg: 16– 17. august 2008
Koht: Pärnu “Kalevi” sõudebaas
Spordiseltsi Kalev erijuhend
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EESTI NOORTE, JUUNIORIDE JA VETERANIDE LAHTISED
MEISTRIVÕISTLUSED
Aeg: 23 – 24. august 2008
Koht: SK”Pärnu” sõudebaas
Programm: FA sõitude algus 23.08 kell 17.00 (vajadusel eelsõidud kell 13.00) ja
24.08 kell 15.00 (vajadusel eelsõidud kell 11.00)
Sõitude intervall on 10 minutit.
23.augustil: PB 1X, JUN2X, TA 1X, PA 2X, PA 2-, TB 2X, PC 2X, TC 1X,
VET M4-, VET N4-, TA 2-, JU M2X, PB 4X, PA 1X, T 8+
24.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+, VET 8+ mix
Autasustamine: I, II, III koha saavutanud paatkondade liikmeid autasustatakse vastava
vanusegrupi Eesti meistrivõistluste kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga ning diplomiga.

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED
Aeg: 30 -31. august 2008
Koht: SK Pärnu
Programm: 30. august kell 16.00 (vajadusel eelsõidud kell 14.00)
16.00 - M416.45 - M2x
17.45 - M8+
16.15 - Mk/k1x
16.30 - N1x
17.30 - N4x
31. august kell 12.00 (vajadusel eelsõidud kell 10.00)
12.00 - M1x,
12.45 - N412.15 - N2x,
13.30 - M4x
12.30 - M213.45 - N8+
Autasustamine: I, II ja III koha saavutanud paatkondade liikmeid autasustatakse Eesti
Meistrivõistluste kuld-, hõbe- ja pronksmedali ning diplomiga
VÄIKESTE PAATIDE REGATT
Aeg: 4.-5-oktoober 2008
Koht: SAK Tartu sõudebaas
Programm: 29. september 5600 m, kell 14.00
M2-, M1x, N2-, N1x
30.september 2000 m, kell 11.00
M2-, M1x, N2-, N1x
Mandaat:
Toimub võistluspaigas kell 10.30 – 11.15.
Stardijärjekorra loosimine kell 11.30.
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Paremusjärjestus: Paatkondade paremusjärjestuse selgitab kahe distantsi (5600+2000m)
aegade summa. Võrdse resultaadi korral määrab kõrgema koha 5600 m tulemus.
Autasustamine: I, II ja III koha saavutanud paatkonna liikmeid autasustatakse diplomi ja
eriauhinnaga.

EESTI KAHEKSAPAATIDE SÜGISREGATT
Aeg: 11. oktoober 2008
Koht: SAK Tartu sõudebaas
Programm: Meestel 5600 m
Naistel, 3800 m
Meesveteranidel 3800 m
Naisveteranidel 1800 m
Võistluste algus kell ( esimene start)12.00
Stardijärjekord vastavalt klassidele:naisveteranid, naised, mehed, meesveteranid
Starditakse eraldistardist üheminutilise intervalliga.
Mandaat:
Toimub võistluspaigas kell 10.30-11.15
Stardijärjekorra loosimine kell 11.30
Autasustamine: Igas vanusegrupis esikoha saavutanud paatkonna liikmeid autasustatakse
mälestuslindi ja diplomiga, II ja III koha saavutanuid diplomig a.
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