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EESTI   SÕUDEVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND 
 

Üldsätted: 
 
1. Võistluste toimumise aeg:  

1.1. Võistluste aeg (kuupäev) on määratud  vastava aasta sõudevõistluste kalendriga. Võistluste kalender 

koostatakse iga-aastaselt Treenerite, Veteranide ja Kohtunike  komisjoni koostöös ning kinnitatakse 

Sõudeliidu Juhatuse poolt, mitte hiljem kui jooksva kalendriaasta 31jaanuaril. 

 

2. Võistluste toimumise koht:  

2.1. Võistluste läbiviimise koht (linn) on määratud vastava aasta sõudevõistluste kalendriga.  

2.2. Sõudeliidu korraldatavad võistlused toimuvad: 

2.2.1. Pärnus toimuvad võistlused Pärnu Sõudeklubis. 

2.2.2. Tartus toimuvad võistlused SAK Tartu sõudeklubis. 

2.2.3. Tallinnas toimuvad võistlused Tallinna sõudeklubis 

2.2.4. Viljandis toimuvad võistlused Viljandi sõudeklubis 

 

3. Distantsid:  

3.1. Sõudeliidu tiitlivõistluste distants on 2000 meetrit.  

3.2. Eesti sprindimeistrivõistluste distants ei ole pikem kui 250 meetrit. 

3.3. Noorte C-vanusegrupi ja veteranide distantsi pikkus on 1000 meetrit. 

 

4. Võistluste iseloom:  

4.1. Võistkondlikud võistlused:  

4.1.1. Emajõe Karikavõistlused 

4.1.2. Eesti Karikavõistlused  

4.1.3. Paatkondade koosseisude moodustamine toimub ühe klubi sõudjate baasil. Erandid on lubatud vaid 

Peatreeneri otsusega, millest teavitatakse Võistluste Korraldajat ja žüriid võistlustele registreerimise 

päevaks. 

 

4.2. Individuaalsed võistlused: Kõik ülejäänud võistlused peale p 4.1 nimetatud võistluste. 

 

5. Punktiarvestus võistkondlikel võistlustel 

5.1. Eelregistreerimisel märgitakse paadid, millised osalevad võistkondlikus punktiarvestuses. Iga sportlane 

saab klubile tuua punkte vaid ühes eelnevalt registreeritud paadiklassis. 

5.2. Kui paatkonnas osaleb võistleja, kes võistleb ka teises punkte toovas paadiklassis, siis antud paatkonna 

punktikoht jääb vabaks ja see läheb järgmisele paatkonnale 

5.3. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks arvestatakse punkte järgmiselt: 

5.3.1. ühepaatidel:   1. koht 7, 2.koht 5, 3.koht 4, 4.koht 3, 5.koht 2 ja 6.koht 1 punkt. 

5.3.2. kahepaatidel: 1. koht 14, 2.koht  10, 3.koht 8, 4.koht 6, 5.koht 4 ja 6.koht 2 punkti. 

5.3.3. neljapaatidel: 1. koht 28, 2.koht 20, 3.koht 16, 4.koht 12, 5.koht 8 ja 6.koht 4 punkti. 

5.3.4. võistluse katkestanud paatkond ei saa punkte ega tulemust; 

 

5.4. Võrdse punktisumma korral määrab paremusjärjestuse suurem esikohtade (järgnevalt suurem paremate 

kohtade) arv. 
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6. Vanuseklassid: 

6.1. Noored   kuni 18-aastased (ka) 

6.2. U23   kuni 22-aastased (ka) 

6.3. Täiskasvanud  23-aastased ja vanemad 

6.4. Veteranid  sõudjad, kes võistluste toimumise aastal saavad 27 aastaseks. 

 

7. Võistluste läbiviimine ja kvalifikatsioonisüsteem:  

7.1. Konkreetse võistluste korraldamine ja edasipääsusüsteem on sätestatud vastava võistluse juhendis. 

7.2. Arbitraaž toimub kooskõlas kehtivate Eesti Sõudeliidu võistlusreeglitega (edaspidi Võistlusreeglid). 

 

8. Osavõtumaks:  

8.1. Täiskasvanute, U23 ja veteranide võistlustel tasub iga osavõtja 3,50€ igas paadiklassis võistlemise korra 

eest. 

8.2. Noorte võistlustel iga osavõtja 2,50€  igas paadiklassis võistlemise korra eest.  

8.3. Vahetult võistluspaigas täiendavalt juurde registreeritud võistlejate (antud paadiklassis vabade 

võistlusradade olemasolu korral) osavõtumaks on kahekordne (vastavalt 7€ ja 5€). 

 

9. Eelregistreerimine ja loosimine:  

9.1. Paatkondade täpne nimeline koosseis tuleb esitada kirjalikult, posti, e-posti või faksiga Eesti Sõudeliitu, 

mitte hiljem kui  võistlustele eelneva neljapäeva kella 15.00-ks.  

9.1.1. Kui antud tähtajaks registreerub võistlusklassis ainult üks paat, jääb võistlussõit ära. 

9.1.2. Registreerunud  kuid ärajäänud sõidu paatkonna liikmed saavad startida mõnes teises paadiklassis 

vabal valikul ilma kohapealse registreerimise lisamaksuta. 

9.2. Loosimine toimub samal päeval kell 17.00 Sõudeliidus.  

9.3. Kui paatkonna mahavõtmine toimub peale loosimist, tuleb arstitõendi puudumise korral maksta 

kahekordne stardimaks. 

9.4. Emajõe Karikavõistlustel, Väikeste Paatide Regatil ja Eesti Kaheksapaatide Sügisregatil toimub 

registreerimine, esindajate koosolek  ja loosimine võistluspäeval.  

 

10. Võistkondade esindajate koosolek: 

10.1. Esindajate koosolek algab 2 tundi enne esimest starti juhul kui konkreetse võistluse juhendiga ei ole 

määratud muud aega. 

 

11. Võistleja litsents: 

11.1. Litsentsi omavate võistlejate nimekiri esitatakse liikmesklubi esindaja poolt Eesti Sõudeliitu iga-

aastaselt hiljemalt 20. aprilliks. Litsentsid kontrollitakse esimesel võistlusel. 

11.2. Sõudeliidu büroo teeb vajalikud kanded vastavasse andmebaasi. 

11.3. Hooaja kestel lisandunud võitlejate litsentsid esitatakse vastava võistluse esindajate koosolekul. 

 

12. Osavõtjad:  

12.1. Eesti Noorte MV-l ja U23 MV-l võivad osa võtta kõik Eestis alaliselt elavad sõudjad, Sõudeliidu 

liimesklubide liikmed.  

 

13. Osavõtjate kohustused:  

13.1. Kõik paatkonnad peavad olema riietatud ühtsesse võistlusvormi, võimalikult klubile omasesse 

võistlusriietusse. 

 

14. Osavõtjate majandamine:  

14.1. Kõik võistlustest osavõtuga seotud lähetus-, majutamis- ja toitlustamiskulud kannavad osavõtvad 

organisatsioonid ja klubid või sportlased ise.  
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15. Paremusjärjestus:  

15.1. Emajõe Karikavõistlustel ja Eesti Karikavõistlustel selgitatakse võistkondlik paremusjärjestus ning 

individuaalne paremusjärjestus. 

15.2. Muudel võistlustel selgitatakse ametlikult vaid individuaalne paremusjärjestus.  

 

16. Kohalikud regatid:  

16.1. Organisatsioonide ja klubide poolt korraldatavate sõudevõistluste ja regattide juhendid koostavad nende 

korraldajad. 

 

17. Üldjuhendiga reguleerimata küsimused: 

17.1. Juhul kui tekib vastuolu Võistlusreeglite ja Üldjuhendi vahel, tuleb lähtuda Eesti Sõudeliidu 

Võistlusreeglitest. 

17.2. Kõik üldsätetes ja võistluste juhendites määratlemata jäänud küsimused lahendatakse võistluspaigas 

Korraldaja  ja Võistluste Žürii poolt.  

 

Lisa 1: Lühendid ja tähistused: 

Nimetus FISA lühend Eesti lühend 

Mehed  M  M 

Naised  W N 

Mehed, kergekaal LM Mkk 

Naised, kergekaal LW Nkk 

Mehed U23 BM U23M 

Naised U23 BW U23N 

Mehed U23, kergekaal BLM U23Mkk 

Naised U23, kergekaal BLW U23Nkk 

Poisid (A, B, C, D-vanuseklass) JM PA, PB, PC, PD 

Tüdrukud (A, B, C, D-vanuseklass) JW TA, TB, TC, TD 

Mehed, veteranid MM VetM 

Naised, veteranid MW VetN 

Mehed, vabaklass - VabaM 

Naised, vabaklass - VabaN 

Mehed, invasõudjad (leg, trunk and arms)  LTAM 

Naised, invasõudjad (leg, trunk and arms)  LTAN 

   

Eelsõit / Heat H E 

Vahesõit / Repêchage R VS 

Veerandfinaal / Quarter-final Q VF 

Poolfinaal / Semifinal S PF 

Poolfinaal (A/B-finaali, C/D-finaali jne poolfinaalid) SA/B, SC/D jne - 

Poolfinaal (A/B/C-finaali poolfinaal jne) SA/B/C; SD/E/F - 

   

Finaal A FA FA 

Finaal B FB FB 

Sõit finaali kohtadele / Preliminary Race P - 

Eraldistart / Time Trial TT ES 

Ei startinud / Did Not Start DNS DNS 

Ei finišeerinud / Did Not Finished DNF DNF 

Diskvalifitseeritud /Disqualified DSQ DSQ 

Kõrvaldatud / Exclusion / Red Card EXC EXC 

Andmed pole kättesaadavad /Data Not Available DNA DNA 

Alakaaluline paat /Boat Under Weight BUW BUW 

Eemaldatud / Eliminated ELM ELM 
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Eesti Meistrivõistlused 
 
1. Võistluste toimumise aeg ja koht: 

1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile 

1.2. I võistluspäeva algus (laupäeval) kell 16:00, vajadusel poolfinaalid kell 14:00 

1.3. II võistluspäeva algus (pühapäeval) kell 12:00, vajadusel poolfinaalid kell 10:00 

 

2. Ulatus ja alluvus 

2.1. Eesti MV-d on lahtised meistrivõistlused. 

2.2. Käesolevad regulatsioonid kehtivad koos Võistlusreeglitega.  

2.3. Eesti Meistrivõistlused toimuvad Sõudeliidu egiidi all.  

2.4. Võistluste korraldusliku pool toimub kooskõlas Võistlusreeglitega (OSA VI – regattide korraldus). 

 

3. Sõudjad ja roolimehed 

3.1. Kooskõlas Eesti Sõudeliidu Võistlusreeglitega (Osa II) 

 

4. Paadiklassid: 

5. Kvalifikatsioonisüsteem:  

5.1. Vajadusele korraldatakse poolfinaalid (PF) mitte vähem kui kaks tundi enne finaalvõistluse (F) algust.  

5.2. Kui vastavas paadiklassis osaleb 7-12 paatkonda, pääseb iga PF 2 esimest paatkonda kohtade alusel 

finaali,ülejäänud finaali pääsejad selgitatakse PF aegade põhjal.  

5.3. Kui vastavas paadiklassis osaleb 13-18 paatkonda, pääseb iga PF 1.paatkond kohtade alusel finaali, 

ülejäänud finaali pääsejad selgitatakse PF aegade põhjal. 

5.4. Lahtise stardi korral: 

5.4.1. 7-12 osavõtja korral ühes paadiklassis pääsevad edasi iga poolfinaali 3 esimest paatkonda. 

5.4.2. Üle 12 osavõtja korral ühes paadiklassistoimub eraldistardiga poolfinaal (ES), intervalliga 1 minut. 

Finaali pääsevad 6 paremat aega saavutanud paatkonda. 

 

6. Piirangud 

6.1. Võistkondade moodustamiseks piiranguid seatud ei ole. 

6.2. Kergekaalu paatidel võivad võistelda ainult täiskasvanute või U23 vanusegrupi sõudjad. 

 

7. Tiitlid, Auhinnad, Diplomid 

I koha saanud võistlejale omistatakse Eesti Meistri tiitel. 

I, II ja III koha saanud sportlasi/paatkondi autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga ning 

diplomiga. 

  

8. Erijuhtumid 

Kui tekivad eriolukorrad (näiteks ilmastik vms), mis nõuavad käeolevast juhendist kõrvalekaldumist, siis on 

Sõudeliidu Juhatusel või tema poolt volitatud organil õigus selliseid otsuseid vastu võtta. 

 

  

I võistluspäev              II võistluspäev  

16:00  M1x 12:00  M4-   

16:15  N4- 12:15  Mkk 1x  

16:30  M2- 12:30 Vet Mix8+ 

12:45  N1x  

 

16:45  N2x 

17:00 VetN4- 

13:00  M2x  

17:30  M4x 13:45  N4x  

17:45  N8+ 

18:00 VetM4- 

14:00  M8+  
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Eesti U23 Meistrivõistlused 
 
1. Võistluste toimumise aeg ja koht: 

1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile 

1.2. Eesti U23 MV-d võidakse pidada koos Eesti Noorte MV-ga. 

1.3. I võistluspäeva algus (laupäeval) kell 16:00, vajadusel eelsõidud kell 13:00 

1.4. II võistluspäeva algus (pühapäeval) kell 12:00, vajadusel eelsõidud kell 10:00 

1.5. Stardiintervall finaalides on 15 minutit, eelsõitudes 10 minutit. 

 

2. Ulatus ja alluvus 

2.1. Eesti U23 MV-d on lahtised meistrivõistlused 

2.2. Käesolevad regulatsioonid kehtivad koos Võistlusreeglitega.  

2.3. Eesti U23 Meistrivõistlused toimuvad Sõudeliidu egiidi all.  

2.4. Võistluste korraldusliku pool toimub kooskõlas Võistlusreeglitega (OSA VI – regattide korraldus). 

 

3. Sõudjad ja roolimehed 

3.1. Kooskõlas Eesti Sõudeliidu Võistlusreeglitega (Osa II) 

 

4. Paadiklassid: 

U23M1x, U23M2x, U23M2-, U23N1x, U23N2x 

 

5. Kvalifikatsioonisüsteem:  

5.1. Vajadusel korraldatakse poolfinaalid (PF) mitte vähem kui kaks tundi enne finaalvõistluse (F) algust.  

5.2. Kui vastavas paadiklassis osaleb 7-12 paatkonda, pääseb iga PF 2 esimest paatkonda kohtade alusel 

finaali,ülejäänud finaali pääsejad selgitatakse PF aegade põhjal.  

5.3. Kui vastavas paadiklassis osaleb 13-18 paatkonda, pääseb iga PF 1.paatkond kohtade alusel finaali, 

ülejäänud finaali pääsejad selgitatakse PF aegade põhjal. 

5.4. Lahtise stardi korral: 

5.4.1. 7-12 osavõtja korral ühes paadiklassis pääsevad edasi iga poolfinaali 3 esimest paatkonda. 

5.4.2. üle 12 osavõtja korral ühes paadiklassistoimub eraldistardiga poolfinaal (ES), intervalliga 1 minut. 

Finaali pääsevad 6 paremat aega saavutanud paatkonda. 

 

6. Piirangud 

6.1. Võistkonnad moodustatakse ainult ühe klubi „koduklubi“ sõudjatest. 

6.2. Eesti U23 meistrivõistlustel ei tohi startida Eesti Sõudeliidu paatidel.  

6.3. Kergekaalu paatidel võivad võistelda ainult U23 vanusegrupi sõudjad 

 

7. Tiitlid, Auhinnad, Diplomid 

I koha saanud võistlejale omistatakse Eesti Meistri tiitel juunioride vanuseklassis. 

I, II ja III koha saanud sportlasi/paatkondi autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga ning 

diplomiga. 

  

8. Erijuhtumid 

Kui tekivad eriolukorrad (näiteks ilmastik vms), mis nõuavad käeolevast juhendist kõrvalekaldumist, siis on 

Sõudeliidu Juhatusel või tema poolt volitatud organil õigus selliseid otsuseid vastu võtta. 
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Eesti Noorte Meistrivõistlused 
 

1. Võistluste toimumise aeg ja koht: 

1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile 

1.2. I võistluspäeva algus (laupäeval) kell 16:00, vajadusel eelsõidud kell 13:00 

1.3. II võistluspäeva algus (pühapäeval) kell 12:00, vajadusel eelsõidud kell 10:00 

1.4. Stardiintervall finaalides on 15 minutit, eelsõitudes 10 minutit. 

 

2. Ulatus ja alluvus 

2.1. Käesolevad regulatsioonid kehtivad koos Võistlusreeglitega.  

2.2. Eesti Noorte Meistrivõistlused toimuvad Sõudeliidu egiidi all.  

2.3. Võistluste korraldusliku pool toimub kooskõlas Võistlusreeglitega (OSA VI – regattide korraldus). 

 

3. Sõudjad ja roolimehed 

3.1. Eesti Noorte MV-l võivad osaleda vaid Eestis alaliselt elavad sõudjad ning Sõudeliidus registreeritud 

organisatsioonide või klubide liikmed. 

3.2. Roolijaga paadi roolimees peab olema samast soost vastavas paadiklassis võistlevate sõudjatega. 

 

4. Paadiklassid:  

I päev: PB1x, U23N2x, TA1x, PA2x, , PC2x, TC1x, PA2-, TB2x, TA4-, U23M2x, PB4x, PA1x, T8+ 

 

II päev: PA4+, TA2x, PB2x, TB1x, U23M2-, PA4x, PC1x, TC2x, U23M1x, U23N1x, TA4x, P8+ 

 

5. Kvalifikatsioonisüsteem:  

5.1. Vajadusel korraldatakse poolfinaalid (PF) mitte vähem kui kaks tundi enne finaalvõistluse (F) algust.  

5.2. Kui vastavas paadiklassis osaleb 7-12 paatkonda, pääseb iga PF 2 esimest paatkonda kohtade alusel 

finaali,ülejäänud finaali pääsejad selgitatakse PF aegade põhjal.  

5.3. Kui vastavas paadiklassis osaleb 13-18 paatkonda, pääseb iga PF 1.paatkond kohtade alusel finaali, 

ülejäänud finaali pääsejad selgitatakse PF aegade põhjal. 

5.4. Lahtise stardi korral: 

5.4.1.  7-12 osavõtja korral ühes paadiklassis pääsevad edasi iga poolfinaali 3 esimest paatkonda. 

5.4.2.  Üle 12 osavõtja korral ühes paadiklassistoimub eraldistardiga poolfinaal (ES), intervalliga 1 

minut. Finaali pääsevad 6 paremat aega saavutanud paatkonda. 

 

6. Piirangud 

6.1. Võistkonnad moodustatakse ainult ühe klubi „koduklubi“ sõudjatest. 

6.2. Noored võivad võistelda ühel päeval kahes paadiklassis pluss kaheksapaadis 

6.3. Eesti noorte meistrivõistlustel ei tohi startida Eesti Sõudeliidu paatidel. 

6.4. Sportlased, kes võistlevad esimest hooaega, peavad eelnevalt olema osalenud vähemalt kahel võistlusel. 

 

7. Tiitlid, Auhinnad, Diplomid 

 

I koha saanud võistlejale omistatakse Eesti noortemeistri tiitel vastavas vanuseklassis. 

I, II ja III koha saanud sportlasi/paatkondi autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga ning 

Diplomiga. 

  

8. Erijuhtumid 

Kui tekivad eriolukorrad (näiteks ilmastik vms), mis nõuavad käeolevast juhendist kõrvalekaldumist, siis on 

Sõudeliidu Juhatusel või tema poolt volitatud organil õigus selliseid otsuseid vastu võtta. 
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Eesti Veteranide Meistrivõistlused 
 
1. Võistluste toimumise aeg ja koht: 

1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile 

1.2. Eesti veteranide MV peetakse koos mõne teise Sõudeliidu tiitlivõistlusega 

 

2. Ulatus ja alluvus 

2.1. Käesolevad regulatsioonid kehtivad koos Võistlusreeglitega.  

2.2. Eesti Veteranide MV toimuvad Sõudeliidu egiidi all.  

2.3. Võistluste korraldusliku pool toimub kooskõlas Võistlusreeglitega (OSA VI – regattide korraldus). 

 

3. Sõudjad ja roolimehed 

3.1. Eesti Veteranide MV on lahtised meistrivõistlused 

3.2. Roolijaga paadi roolimehe soolisus ei ole määratletud 

 

4. Paadiklassid: 

VetM4-, VetN4-, VetMix8+, VM2x, VN2x. Soovijate olemasolu korral on võimalik paadiklasse lisada kuid 

seda tuleb teha ülesandmise tähtajaks. 

 

5. Kvalifikatsioonisüsteem:  

5.1. Sõltuvalt osavõtjate arvust on Žüriil ja Korraldajal õigus liita erinevaid paadiklasse ühte sõitu 

 

5.2. Lõpliku tulemuse selgitamisel arvestatakse vanusekoefitsienti 1 aasta = 1 sekund.  

 

5.3. vanusekoefitsienti kasutatakse lõpliku tulemuse arvutamisel järgmiselt: 

5.3.1. aluseks võetakse paatkonna liikmete keskmine vanus (v.a roolimees), täpsusega 1 aasta. 

5.3.2. väikseima keskmise vanusega paatkonna aeg jääb muutmata 

5.3.3. suuremate keskmiste vanustega paatkondade lõpuajast lahutatakse maha sama arv sekundeid 

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

paatkonda. 

5.3.4. juhul kui võistlus toimub nn lahtise stardiga, fikseeritakse tulemus täpsusega 1 sekund. 

Kümnendiksekundite ümardamine toimub lähema suurema täissekundini. 

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

 

6. Tiitlid, Auhinnad, Diplomid 

I koha saanud võistlejale omistatakse Eesti Veteranide Meistri tiitel. 

I, II ja III koha saanud sportlasi/paatkondi autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga ning 

diplomiga. 

  

7. Erijuhtumid 

Kui tekivad eriolukorrad (näiteks ilmastik vms), mis nõuavad käeolevast juhendist kõrvalekaldumist, siis on 

Sõudeliidu Juhatusel või tema poolt volitatud organil õigus selliseid otsuseid vastu võtta. 
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Eesti Karikavõistlused 
 

1. Võistluste toimumise aeg ja koht: 

1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile 

1.2. Võistluspäeva algus (laupäeval) kell 14:00, vajadusel eelsõidud kell 12:00 

1.3. Stardiintervall on 15 minutit 

 

2. Ulatus ja alluvus 

2.1. Käesolevad regulatsioonid kehtivad koos Sõudeliidu Võistlusreeglitega.  

2.2. Eesti Karikavõistlused toimuvad Sõudeliidu egiidi all.  

2.3. Võistluste korralduslik pool toimub kooskõlas Võistlusreeglitega (OSA VI – regattide korraldus). 

 

3. Paadiklassid:  

TA2x, M2-, M1x, N2x, N4-, PA2x, PA2-, M2x, TA1x, PB2x, TB2x, N1x, M4-, PA1x. 

 

4. Kvalifikatsioonisüsteem:  

4.1. Vajadusel korraldatakse poolfinaalid (PF) mitte vähem kui kaks tundi enne finaalvõistluse (F) algust.  

4.2. Kui vastavas paadiklassis osaleb 7-12 paatkonda, pääseb iga PF 2 esimest paatkonda kohtade alusel 

finaali,ülejäänud finaali pääsejad selgitatakse PF aegade põhjal.  

4.3. Kui vastavas paadiklassis osaleb 13-18 paatkonda, pääseb iga PF 1.paatkond kohtade alusel finaali, 

ülejäänud finaali pääsejad selgitatakse PF aegade põhjal. 

4.4. Lahtise stardi korral: 

4.4.1.  7-12 osavõtja korral ühes paadiklassis pääsevad edasi iga poolfinaali 3 esimest paatkonda. 

4.4.2.  Üle 12 osavõtja korral ühes paadiklassistoimub eraldistardiga poolfinaal (ES), intervalliga 1 

minut. Finaali pääsevad 6 paremat aega saavutanud paatkonda. 
 

5. Piirangud 

5.1. Võistlus on võistkondlik, võistkonnad moodustatakse ühe klubi sportlaste baasil välja arvatud Üldsätete 

p 4.1.3 lubatud erand. 

5.2. Kergekaalu paatidel võivad võistelda ainult täiskasvanute või U23 vanusegrupi sõudjad 

 

6. Punktiarvestus 

Võistkondlik punktiarvestus toimub vastavalt Üldjuhendi üldosa punktile 5. 

 

7. Tiitlid, Auhinnad, Diplomid 

I koha saanud võistkonda autasustatakse Sõudeliidu poolt „Eesti Karikaga“ 

I, II ja III koha saanud sportlasi/paatkondi autasustatakse Sõudeliidu Diplomiga 

  

8. Erijuhtumid 

Kui tekivad eriolukorrad (näiteks ilmastik vms), mis nõuavad käeolevast juhendist kõrvalekaldumist, siis 

on Sõudeliidu Juhatusel või tema poolt volitatud organil õigus selliseid otsuseid vastu võtta. 
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Eesti Meistrivõistlused sprindis  
 
1. Võistluste toimumise aeg ja koht: 

1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile 

1.2. I start antakse  kell 13:00 

 

2. Ulatus ja alluvus 

2.1. Käesolevad regulatsioonid kehtivad koos Võistlusreeglitega.  

2.2. Eesti Meistrivõistlused sprindis toimuvad Sõudeliidu egiidi all.  

2.3. Võistluste korraldusliku pool toimub kooskõlas Võistlusreeglitega (OSA VI – regattide korraldus). 

 

3. Sõudjad ja roolimehed 

3.1. Eesti MV sprindis on lahtised meistrivõistlused 

 

4. Paadiklassid: 

TB1x, PB1x, TA1x, PA1x, PA2- , M2-, N1x , M1x 

 

5. Kvalifikatsioonisüsteem:  

5.1. vastavalt FISA edasipääsusüsteemile (Võistlusreeglid, Lisa nr 3) 

 

6. Piirangud 

6.1. Võistkondade moodustamiseks piiranguid seatud ei ole. 

 

7. Tiitlid, Auhinnad, Diplomid 

I koha saanud võistlejale omistatakse Eesti Sprindimeistri tiitel. 

I, II ja III koha saanud sportlasi/paatkondi autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga ning 

Diplomiga ja Tallinna Linna auhindadega 

  

8. Erijuhtumid 

Kui tekivad eriolukorrad (näiteks ilmastik vms), mis nõuavad käeolevast juhendist kõrvalekaldumist, siis on 

Sõudeliidu Juhatusel või tema poolt volitatud organil õigus selliseid otsuseid vastu võtta. 
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Emajõe Karikavõistlused 
 

1. Võistluste toimumise aeg ja koht: 

1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile 

1.2. I võistluspäeva algus  kell 16:00, distants 4000 m 

1.3. II võistluspäeva algus kell 11:00, distants 2000 m 

 

2. Võistkondade esindajate koosolek ja loosimine toimub võistluspaigas kell 13.45- 14:30 

 

3. Ulatus ja alluvus 

3.1. Emajõe Karikavõistlused toimuvad Sõudeliidu egiidi all.  

3.2. Võistluste korraldusliku pool toimub kooskõlas Võistlusreeglitega (OSA VI – regattide korraldus). 

 

4. Paadiklassid: 

M2x, M2-, M1x, PA1x, N2x, N1x, TA1x; 

 

5. Kvalifikatsioonisüsteem:  

5.1. Eraldistardiga võistlustel moodustatakse  klubide esindajate koosolekul koondise kandidaatidest  “kuum 

grupp”, täiskasvanud enne, noored pärast: kuni 10 meest, 10 poissi, 5 naist, 5 neidu.  

5.2. Eraldistardiga võistlustel toimub väljaminek sillalt fikseeritud ajal ja vastavalt stardinumbritele: 1-10, 11-

20...,jne  

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

korral on määravaks tulemus 2000 m distantsil. 

5.4. Ajavõtu täpsuseks on 1 sekund. Käsiajavõtu korral ümardatakse ajad lähima suurema täissekundini. 

 

6. Piirangud 

6.1. Võistlus on võistkondlik, võistkonnad moodustatakse ühe klubi sportlaste baasil välja arvatud Üldsätete 

p 4.1.3 lubatud erand. 

 

7. Punktiarvestus 

Võistkondlik punktiarvestus toimub vastavalt Üldjuhendi üldsätete punktile 5. 

 

8. Tiitlid, Auhinnad, Diplomid 

I koha saanud võistkonda autasustatakse Sõudeliidu „Emajõe Karikaga“ 

I, II ja III koha saanud sportlasi/paatkondi autasustatakse Sõudeliidu Diplomiga 

  

9. Erijuhtumid 

Kui tekivad eriolukorrad (näiteks ilmastik vms), mis nõuavad käeolevast juhendist kõrvalekaldumist, siis on 

Sõudeliidu Juhatusel või tema poolt volitatud organil õigus selliseid otsuseid vastu võtta. 
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Väikeste Paatide Regatt 
 
1. Võistluste toimumise aeg ja koht: 

1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile 

1.2. I võistluspäeva algus  kell 14:00, distants 5600 m 

1.3. II võistluspäeva algus kell 11:00, distants 2000 m 

 

2. Võistkondade esindajate koosolek ja loosimine toimub võistluspäeval võistluspaigas kell 11:00.  

 

3. Ulatus ja alluvus 

3.1. Võistlused on Eesti täiskasvanute ja noortekoondiste katsevõistlusteks. 

3.2. Väikeste Paatide Regatt toimub Sõudeliidu egiidi all.  

3.3. Võistluste korraldusliku pool toimub kooskõlas Võistlusreeglitega (OSA VI – regattide korraldus). 

 

4. Paadiklassid: 

M2-, M1x, N2-, N1x 

 

5. Kvalifikatsioonisüsteem:  

5.1. Eraldistardiga võistlustel moodustatakse  võistkondade esindajate koosolekul koondise kandidaatidest  

“kuum grupp”, täiskasvanud enne, noored pärast: 10 meest, 10 poissi, 5 naist, 5 neidu.  

5.2. Paremusjärjestus selgitatakse kahe distantsi (5600m + 2000m) aegade liitmise teel. Võrdse resultaadi  

korral on määravaks tulemus 5600 m distantsil. 

5.3. Ajavõtu täpsuseks on 1 sekund. Käsiajavõtu korral ümardatakse ajad lähima suurema täissekundini. 

 

 

6. Tiitlid, Auhinnad, Diplomid 

I, II ja III koha saanud sportlasi/paatkondi autasustatakse  Diplomi ja eriauhinnaga. 

  

7. Erijuhtumid 

Kui tekivad eriolukorrad (näiteks ilmastik vms), mis nõuavad käeolevast juhendist kõrvalekaldumist, siis on 

Sõudeliidu Juhatusel või tema poolt volitatud organil õigus selliseid otsuseid vastu võtta. 
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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 

 

2. Võistkondade esindajate koosolek, loosimine ja eelregistreerimine  

2.1. Eelregistreerimine toimub võistlustele eelneva päeva kella 15:00-ks. 

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

2.3. Loosimine toimub võistluspäeval esindajate koosoleku järgset kell 11:00. 

 

3. Ulatus ja alluvus 

3.1. Kaheksapaatide sügisregatt toimub Sõudeliidu egiidi all.  

3.2. Võistluste korraldusliku pool toimub kooskõlas Võistlusreeglitega (OSA VI – regattide korraldus). 

 

4. Paadiklassid, distantsid ja orienteeruv stardiaeg: 

Naisveteranid  2000 m 12:00 

Meesveteranid  3000 m 13:30 

Naised   3000 m 15:00 

Mehed   5600 m 16:30 

 

5. Kvalifikatsioonisüsteem:  

5.1. Ajavõtu täpsuseks on 1 sekund. Kümnendiksekundid ümardatakse lähima suurema täissekundini. 

  

5.2. Veteranide paadiklassides arvestatakse lõpliku tulemuse selgitamisel järgmisi vanusekoefitsiente: 

5.2.1.  2000 m distantsil – 1 aasta = 1,5 sekundit 

5.2.2.  3000 m distantsil – 1 aasta = 2,0 sekundit 

 

5.3. Vanusekoefitsiendi kasutamine lõpptulemuse selgitamisel toimub järgmiselt: 

5.3.1. Aluseks võetakse paatkonna liikmete keskmine vanus (v.a roolimees), täpsusega 1 aasta. 

5.3.2. Väikseima keskmise vanusega paatkonna aeg jääb muutmata 

5.3.3. Suuremate keskmiste vanustega paatkondade lõpuajast lahutatakse maha sama arv sekundeid 

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

paatkonda. 

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

 

6. Tiitlid, Auhinnad, Diplomid 

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

saanud sportlasi/paatkondi autasustatakse  Diplomiga. 

  

7. Erijuhtumid 

Kui tekivad eriolukorrad (näiteks ilmastik vms), mis nõuavad käeolevast juhendist kõrvalekaldumist, siis on 

Sõudeliidu Juhatusel või tema poolt volitatud organil õigus selliseid otsuseid vastu võtta. 
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Eesti Meistrivõistlused sisesõudmises 
 

1. Võistluste toimumise aeg ja koht: 

1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile 

1.2. Võistluspäeva algus  kell 12:00 

 

2. Distants: 

2.1. 2000 m  – Täiskasvanud, veteranid, noorte A ja B vanuseklass 

2.2. 1000 m  – noorte C vanuseklass 

 

3. Ulatus ja alluvus 

3.1. Eesti meistrivõistlused sisesõudmises toimuvad Sõudeliidu egiidi all. 

3.2. Kus võimalik, kohaldatakse Sõudeliidu võistlusreegleid  

3.3. Võistluste korraldusliku pool toimub kooskõlas Võistlusreeglitega (OSA VI – regattide korraldus). 

3.4. Käeolevat juhendit kohaldatakse ka muudele Sõudeliidu egiidi all korraldatavatele sisesõudmise 

võistlustele 

 

4. Veteranide vanuseklassid: 

4.1. 27-44 aastased 

4.2. 45-59 aastased 

4.3. 60+ aastased 

 

5. Programm 

TC, PC, TB, PB, TA, PA, VetN, VetM, VabaM, Nkk, N, Mkk, M 

 

6. Kvalifikatsioonisüsteem: 

6.1. 2000 m või pikemad distantsid: 

6.1.1.  eelsõite ei korraldata. 

6.1.2.  sõitudesse paigutamine toimub sportlaste isiklike rekordite alusel, kuid konkreetne rada loositakse 

6.1.3.  juhul kui eelülesandmisel ei ole sportlase isiklikku rekordit fikseeritud, siis loositakse tema rada 

varasemaisse vastava vanuseklassi sõitu. 

6.1.4.  iga vanuseklassi üldjärjestus selgitatakse aegade põhjal. 

6.1.5.  kui sportlased saavutavad võrdse tulemuse, siis üldjärjestuses parem koht fikseeritakse varasemas 

sõidus startinule. 

 

6.2. 1000 m või lühemad distantsid: 

6.2.1.  vajadusel korraldatakse eelsõidud. 

6.2.2.  eelsõitudesse paigutatakse isikliku rekordi alusel, kuid konkreetne rada loositakse. 

6.2.3.  juhul kui eelülesandmisega ei ole sportlase isiklikku rekordit fikseeritud, loositakse sportlase rada 

varaseimasse eelsõitu. 

6.2.4.  edasipääs finaalsõitudesse toimub eelsõitude aegade põhjal 

6.2.5.  juhul kui eelsõidus saavutati võrdsed ajad, siis on eelis sellel sportlasel kes startis varasemas 

eelsõidus. 

6.2.6. Iga vanuseklassi üldjärjestus selgitatakse aegade põhjal. 

6.2.7. Kui sportlased saavutavad finaalis võrdse tulemuse, siis lähevad kohad jagamisele. 

 

 

7. Tiitlid, Auhinnad, Diplomid 

7.1. Iga vanuseklassi I koht annab ühtlasi Eesti Meistritiitli sisesõudmises. 

7.2. Iga vanuseklassi kolme esimest autasustatakse vastava medali ja diplomiga. 
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Kohalikud regatid 

 
• Erich-Wilhelm Seileri Mälestusvõistlused 

Aeg: Vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile 

Koht: SK Pärnu sõudebaas 

Pärnu Sõudeklubi juhend 

 

*** 

 

• Harku Järve Regatt 

Aeg: Vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile 

Koht: Harku järv 

Tallinna Sõudeklubi juhend 

 

*** 

 

• Viljandi Paadimees 

Aeg: Vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile 

Koht: Viljandi järv 

Viljandi Sõudeklubi juhend 

 

*** 

 

• Kalevi Lahtised Meistrivõistlused 

Aeg: Vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile 

Koht: Pärnu Sõudekeskus Kalevi juhend 

 

*** 
 

• Pärnumaa lahtised meistrivõistlused 
Aeg:  Vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile 

Koht:  Pärnu jõgi 

Pärnu Sõudeklubi ja Sõudekeskus Kalev ühisjuhend 

 

 

 

Käesolev juhend on kinnitatud Eesti Sõudeliidu juhatuse otsusega 25. jaanuaril 2012 

 

 

Rein Kilk         Jaan Tults 

 

 

…………………………...       …………………………….. 

Eesti Sõudeliidu president       Eesti Sõudeliidu peasekretär 

 

 

 

 

 

 

 


