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Käitumisjuhised liikumiseks Pärnu jõel 01.05-31.08.2020 

(aluseks koosolek 03.01.2020 Pärnu linnavalitsuses) 

 

 

Veespordiklubid Pärnu jõel on: 

Pärnu Sõudeklubi MTÜ   Pärnu Sõudekeskus Kalev MTÜ Pärnu Kalevi Aerutajate Klubi MTÜ 

Rn 80090721   Rn 80073504   Rn 80002609 

Rääma 27, Pärnu  Suur-Jõe 50, Pärnu  Suur-Jõe 50, Pärnu 

juht Toomas Rapp   juht Matti Killing  juht Uko Kõrge 

5066312   5063809   5207036 

toomas.rapp@rowing.ee   matti@estpk.ee   ukokorge@gmail.com  

 

kontaktisik 2 Elar Jaakson     kontaktisik 2 Tiina Hodakov 

58194784       5651208 

elar@rowing.ee, klubi@rowing.ee     hodakov@hot.ee  

 

Lõbusõiduteenuste pakkuja Pärnu jõel on: 

Lõbusõit OÜ (Pärnu Cruises) 

Rn 14361345 

Riia mnt 183, Pärnu  

lobusoitou@gmail.com  

Asko Lääts tel +37253583301   asko.laats@gmail.com 

Laeva omanik Gaabriel Paulberg tel +37253465025 

Kapten Tiit Tõniste  tel +37256654088  

Teine kapten Daniel tel +372512770 
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Sõudjate-aerutajate põhiliste treeningaegade põhiperioodid: 

Põhilised treeninguajad on  E-R 09:30 – 12:00 ja 16:00-17:30 

          L. 09:00 -12:00 

NB! Oluline asjaolu on, et suveperioodil on veepeal algajad noorsportlased, kelle oskused ja 

teadmised on veel piiratud. 

 

Pärnu Cruises planeeritavad reiside ajad Pärnu jõel on:  

    E-P 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00,  

lisanduvad võimalikud tellimusreisid 

Kokkulepped: 

1) Pärnu Cruises OÜ annab eelnevalt kõikidel eeltoodud e-maili aadressitel teada nii planeeritud 

reisiaegade muutustest kui ka lisareisidest. Veespordiklubid teavitavad sellest sportlasi klubide 

infotahvlitel. 

 

2) Seega hommikupoolsete treeningaegade puhul kuni kl 12:00 Pärnu jõel liikumise 

kokkusattumist ja võimalikke ohuolukordasid ei tekki. 

 

3) Seega õhtupoolsetel treeningaegadel on olulisim Kesklinna silla juurest kl 16:00 algav Pärnu 

Cruises laevareis, millise puhul ristutakse nii ülesvoolu minnes kui allavoolu tulles 

veesportlastega ning tuleb olla eriliselt tähelepanelik. 

 

Ohtlikuimad kohad on nn Sõudestaadioni ala ja sellega piirnev st Pärnu Sõudeklubi 

sõudekeskus, (Rääma 27) kuni Pärnu jõe uus sild ja vahepeale jääv Pärnu Kalevi keskus, 

(Suur-Jõe 50).  Sellel alal on tihedaim sh algajate noorsportlaste paatide arv, kui ka 

laevaliiklust piiravad väikelaevade sadamad/ujumiskohad. 

 

Vajalikud täitmiseks põhireeglid laevaliikluseks: 

- liikumine paremal (käe) pool ehk lõbusõidulaevad peavad vältima liiklust Pärnu jõe keskel, 

millisel puhul on laeva liikumise suund ja kiirus veesportlastele raskemini arusaadav; 

- lainete tekitamise keeld; 

- Pärnu jõe nn Uue Silla lähenedes (ca 100 m eenne sild), kui ka selle alt läbi sõites (nii ülesvoolu 

kui allavoolu liikudes) antakse helisignaale (kolm pikka järjestikku signaali 5 sekundiliste 

vahedega). Põhjuseks on sillale ülesvoolu sõites järgne nn “pime” jõelooge, millises on piiratud 

nähtavus ja on kõrgendatud risk veesportlastega ootamatute ristumiste ja olukordade tekkeks 

ning kokkupõrkeks. NB! Sõudjad sõuavad selg ees!; 

- juhul kui laevakapten tajub ohuolukorda või ebamäärast olukorda veeliikluses, kus eelkõige 

ei ole selge veeliikluses selg ees liikuvate sõudjate poolt laeva märkamine/mittemärkamine, 

siis antakse hoiatuseks üks pikk helisignaal. 

- sõudestaadioni osas on planeeritud paremkalda poolse ääreraja sisse panek sõudehooaja 

alguses ja väikelaevaliiklus peab vältima paremkalda poolse kolme sõuderajal liiklemist (Pärnu 

LV poolt menetletav erikord)  nii üles- kui allavoolu liikudes. 
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Pärnu jõe sõudestaadion on: 

 

 

 

Sõudjate-aerutajate võistlused 2020 Pärnu jõel: 

 

23.05.2020 Eesti KV , Pärnu EST, korraldajad Eesti Sõudeliit ja Pärnu Sõudeklubi 

24.05.2020 Erich Wilhelm Seileri mälestusvõistlused, Pärnu EST, korraldaja Pärnu Sõudeklubi  

24-26.07.2020 Pärnumaa LMV Pärnu EST, korraldaja Pärnu Sõudeklubi 

25-26.07.2020 Pärnumaa LMV ja Kalevi  MV aerutamises, korraldaja Pärnu Kalevi Aerutajate Klubi 

09.08.2020 Kalevi MV Pärnu, EST, korraldaja Pärnu Sõudekeskus Kalev 

 

Pärnu Cruises OÜ on teadlik 2020 aasta võistluspäevadest. 

 

Võistluspäeva eelneva päeva õhtul korraldatakse koosolek võistlusete korraldaja ja Pärnu Cruises OÜ 

laevakapteni(te) ja (vee)politsei vahel, kus lepitakse kokku täpsed meetmed ja antakse Pärnu Cruises 

OÜ laevakaptenitele täpne võistlusjuhend ja ajakava. Täpsustatakse võimalikud ohuolukorrad ja 

kontaktisikud. Antakse kõikidele osapooltele mobiiltelefoninumbrid sh laeva põhised või jagatakse 

võistluspäevadeks raadiosaatjad leppides kokku kasutuskorra ja kasutatava kanali. 
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Lisatud: 

1. Võistlusaegne põhimõtteline liiklusskeem  
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2. Liiklusskeem võistlusdistantsil 2000m 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


