Eesti sõudevõistluste üldjuhend, kinnitatud 03.08.2021

EESTI SÕUDEVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND

I. Üldsätted:
1. Rakendamine ja muutmine:
1.1. Käesolevat juhendit rakendatakse koos Eesti Sõudeliidu võistlusreeglitega ja muude regulatsioonidega.
1.2. Lahknevuse korral on Võistlusreeglid ülimuslikud.
2. Võistluste toimumise aeg:
2.1. Võistluste toimumise kuupäev(ad) on määratud vastava aasta sõudevõistluste kalendriga.
2.2. Võistluste kalender koostatakse iga-aastaselt Sõudeliidu komisjonide koostöös ning kinnitatakse
Sõudeliidu juhatuse poolt.
3. Registreerimine:
3.1. Paatkondade täpne nimeline koosseis tuleb esitada kirjalikult, e-postiga Eesti Sõudeliitu nõutavas
vormingus, milline on allalaetav Sõudeliidu kodulehelt, konkreetse võistluse juhendiga ette nähtud ajaks.
3.2. Koos registreeringuga tuleb esitada võistkonna esindaja nimi, mobiiltelefoni number ja e-posti aadress.
3.3. Peale ülesandmise tähtaega paate juurde registreerida ei saa.
4. Loosimine
4.1. Loosimine toimub vastava võistluse juhendiga ette nähtud ajal. Stardiprotokollid avaldatakse Sõudeliidu
kodulehel vahetult peale loosimist.
4.2. Tagamaks eelsõitudest võrdse edasipääsu võimaluse kohustuvad kõik eelsõitudesse loositud võistlejad
olema valmis võistlema võistlusklassi esimese eelsõidu stardi ajal. Juhul, kui eelsõitudesse loositud
paatkondade puudumise tõttu on eelsõitude koosseisude arv ebavõrdne, on peakohtunikul õigus läbi
viia täiendav loosimine vahetult enne starti ja paigutada võistlejad sõitudesse võimalikult võrdselt.
4.2.1. Punktis 4.2 nimetatud täiendava loosimise korral eelistatakse loosi läbiviimisel paatkondade sellist
paigutust, kus paadinumbrite eemaldamine või vahetamine ei ole vajalik.
4.2.2. Juhul, kui stardi ajaks kohal viibivate kõigi eelsõitude meeskondade koguarv on kuus või vähem,
jäetakse eelsõidud ära ning sõitjad loositakse finaali. Finaal viiakse läbi ajakavas määratud ajal.
5. Osavõtumaks Eesti Sõudeliidu poolt korraldatavatel võistlustel:
5.1. Täiskasvanute, U23 ja veteranide võistlustel on osavõtumaks iga osavõtja kohta igas paadiklassis
võistlemise korra eest 15,00€ (viisteist eurot).
5.2. Noorte võistlustel on osavõtutasu iga osavõtja kohta igas paadiklassis võistlemise korra eest 10,00€
(kümme eurot).
5.3. Arved osavõtutasude kohta tehakse esmase registreerimise alusel.
5.4. Registreeritud kuid starti mitteilmunute eest osavõtutasu ei tagastata.
6. Võistleja litsents:
Kooskõlas Sõudeliidu võistlusreeglite Reegel 26-ga.
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7. Osavõtjate majandamine:
7.1. Kõik võistlustest osavõtuga seotud lähetus-, majutamis- ja toitlustamiskulud kannavad osavõtvad
organisatsioonid või sportlased ise.
7.2. Võistluste korraldamisega seotud kulud kannab Korraldaja.
8. Erijuhtumid ja üldjuhendiga reguleerimata küsimused:
8.1. Erijuhtumite korral võtavad võistluste Korraldaja ja žürii tarvitusel vajalikud meetmed.
8.2. Kõik võistlusreeglite ja juhenditega määratlemata jäänud küsimused lahendatakse võistluspaigas
Korraldaja ja võistluste žürii poolt.

II. Lühendid ja tähistused:
Nimetus
Mehed
Naised
Mehed, kergekaal
Naised, kergekaal
Mehed U23
Naised U23
Poisid (A, B, C, D-vanuseklass)
Tüdrukud (A, B, C, D-vanuseklass)

FISA lühend
M
W
LM
LW
BM
BW
JM, JMA, JMB jne
JW, JWA, JWB jne

Eesti lühend
M
N
Mkk
Nkk
U23M
U23N
PA, PB, PC, PD
TA, TB, TC, TD

Meesveteranid
Naisveteranid
Veteranide segapaatkonnad

MM
MW
Mmix

VM
VN
Vmix

Meesparasõudjad
Naisparasõudjad
Parasõudjate segapaatkonnad

PR1, PR2, PR3 M
PR1, PR2, PR3 W
PR3 Mix

ParaM
ParaN
Paramix

Eelsõit / Heat
Vahesõit / Repêchage
Veerandfinaal / Quarter-final
Poolfinaal / Semifinal
A-finaal, B-finaal jne

H
R
Q
S
FA, FB …

E
VS
VF
PF
FA, FB, …

Eelvõistlus (sõit radadele) / Preliminary Race
Eraldistart / Time Trial
Ei startinud / Did Not Start
Ei finišeerinud / Did Not Finished
Diskvalifitseeritud /Disqualified
Kõrvaldatud / Exclusion / Red Card
Eemaldatud / Eliminated
Andmed pole kättesaadavad /Data Not Available
Alakaaluline paat /Boat Under Weight

P
TT
DNS
DNF
DSQ
EXC
ELM
DNA
BUW

EV
ES
DNS
DNF
DSQ
EXC
ELM
DNA
BUW
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II. Võistluste programmid
Eesti karikavõistlused
1 võistluspäev
14:00 TA2x
14:15 M214:30 M1x
14:45 N2x
15:00 N415:15 PA2x
15:30 PA215:45 M2x
16:00 TA1x
16:15 PB2x
16:30 M416:45 N1x
17:00 TB2x
17:15 PA1x
17:30 Mkk1x
17:45 N218:00 Vmix4Eesti meistrivõistlused
Eesti veteranide meistrivõistlused
Eesti parasõudmise meistrivõistlused
I võistluspäev
II võistluspäev
16:00 M1x
12:00
Vmix8+
16:15 N412:15 N216:30 M212:30 M416:45 N2x
12:45 Mkk1x
17:00
VN413:00 N1x
17:15 Nkk1x
13:15 M2x
17:30
Para
13:30
VM1x
17:45 M4x
13:45
VN1x
18:00 N8+
14:00 N4x
18:15
VM414:15 M8+
Eesti noorte meistrivõistlused
Eesti U23 meistrivõistlused
I võistluspäev
II võistluspäev
16:00 PB1x
13:00 PB2x
16:15 U23N2x
13:15 U23N1x
16:30 TA1x
13:30 PA4+
16:45 PA2x
13:45 TA2x
17:00 PC2x
14:00 TB1x
17:15 TC1x
14:15 U23M217:30 TB2x
14:30 PA4x
17:45 PA214:45 PC1x
18:00 TA415:00 TC2x
18:15 U23M2x
15:15 U23M1x
18:30 PB4x
15:30 TA4x
18:45 PA1x
15:45 U23N219:00 TA8+
16:15 PA8+
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III. Sõudeliidu vastutusalas toimuvad võistlused
Emajõe karikavõistlused
1. Võistluste toimumise aeg ja koht:
1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile
1.1.1.I võistluspäeva algus kell 14:00, distants 4000 m
1.1.2.II võistluspäeva algus kell 11:00, distants 2000 m
1.2. Võistlused toimuvad Tartus, Ranna tee 3, Sõudmise ja aerutamise klubis „Tartu“.
2.

Registreerimine peab olema toimunud võistlustele eelneva kolmapäeva kella 23:59ks.

3. Loosimine toimub esindajate koosolekul.
4. Võistkondade esindajate koosolek algab esimesel võistluspäeval kell 12:00.
5. Paadiklassid:
M2x, M2-, M1x, PA1x, N2x, N2-, N1x, TA1x; Loetelu on ühtlasi stardijärjekord.
6. Võistluste formaat:
6.1. Emajõe karikavõistlused on võistkondlik võistlus
6.2. Mõlemal distantsil toimub eraldistardiga võistlus.
6.3. Võistkondade esindajate koosolekul moodustatakse koondise kandidaatidest nn “kuum grupp”,
kelle järjekord loositakse, täiskasvanud enne, noored pärast.
6.4. Vastava paadiklassi võistlejad peavad olema oma paadiklassi stardiajaks kogunenud stardijoonest
ülesvoolu
6.5. Start toimub fikseeritud ajal ja vastavalt stardinumbritele
6.6. Paremusjärjestus selgitatakse kahe distantsi (4000m + 2000m) aegade liitmise teel. Võrdse
resultaadi korral on määravaks tulemus 2000 m distantsil.
6.7. Ajavõtu täpsuseks on 1 sekund. Käsiajavõtu korral ümardatakse ajad lähima suurema täissekundini.
7. Piirangud:
Paatkondade koosseisude moodustamine toimub ühe klubi sõudjate baasil. Erandid on lubatud vaid
Spordikomisjoni otsusega, millest teavitatakse Võistluste Korraldajat ja žüriid võistlustele registreerimise
päevaks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
8. Paremusjärjestus ja punktiarvestus
8.1. Emajõe karikavõistlustel selgitatakse nii individuaalne kui ka võistkondlik paremusjärjestus.
8.2. Eelregistreerimisel märgitakse paadid, millised osalevad võistkondlikus punktiarvestuses.
8.2.1. Iga sportlane saab klubile tuua punkte vaid ühes eelnevalt registreeritud paadiklassis.
8.2.2. Kui paatkonnas osaleb võistleja, kes võistleb ka teises punkte toovas paadiklassis, siis antud
paatkonna punktikoht jääb vabaks ja see läheb järgmisele paatkonnale.
8.3. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks arvestatakse punkte järgmiselt:
ühepaatidel: 1. koht 7p, 2.koht 5p, 3.koht 4p, 4.koht 3p, 5.koht 2p ja 6.koht 1p.
kahepaatidel: 1. koht 14p, 2.koht 10p, 3.koht 8p, 4.koht 6p, 5.koht 4p ja 6.koht 2p.
8.4. Võistluse katkestanud paatkond ei saa punkte ega tulemust;
8.5. Võrdse punktisumma korral määrab paremusjärjestuse suurem esikohtade, järgnevalt suurem
paremate kohtade arv.
9. Tiitlid, auhinnad, diplomid
I koha saanud võistkonda autasustatakse Sõudeliidu „Emajõe Karikaga“,
I, II ja III koha saanud sportlasi/paatkondi autasustatakse Sõudeliidu diplomiga.
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Eesti karikavõistlused
1. Võistluste toimumise aeg ja koht:
1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile
1.2. Võistluspäeva algus kell 14:00
1.3. vajadusel toimuvad eelsõidud hiljemalt 2 (kaks) tundi enne vastava paadiklassi finaalsõitu
2. Registreerimine peab olema toimunud võistlustele eelneva kolmapäeva kella 23:59ks.
3. Loosimine toimub esindajate koosolekul.
4. Võistkondade esindajate koosolek toimub 3 tundi kuni 1 tund enne esimest võistlussõitu.
5. Paadiklassid:
Mehed:
Naised:
Noormehed:
Neiud:
Veteranid:

M1x, M2-, M2x, M4-; Mkk1x
N1x, N2-, N2x, N4-;
PA1x, PA2-, PA2x, PB2x;
TA1x, TA2x, TB2x;
Vmix4- (1000m)

6. Võistluste formaat:
6.1. Kui vastavas paadiklasis osaleb 7 paatkonda, toimuvad eelsõidud vastavalt 3 ja 4 paatkonnaga.
Kummastki eelsõidust viimane langeb välja (ELM) (läheb edasi B-finaali)
6.2. Kui vastavas paadiklassis osaleb 8-12 paatkonda, pääseb iga eelsõidu kolm esimest paatkonda
finaali.,ülejäänud B-finaali (juhul kui see toimub).
6.3. Kui vastavas paadiklassis osaleb 13-18 paatkonda, pääseb iga eelsõidu 2 esimest paatkonda A-finaali,
eelsõidu 3-4 lähevad edasi B-finaali (juhul kui see toimub).
6.4. Kui ühes paadiklassis osaleb üle 18 paatkonna, toimub eraldistardiga eelsõit (ES), millest 6 paremat
aega saavutanud paatkonda lähevad edasi A-finaali, paremuselt 7.-12. aja saavutanud lähevad edasi
B-finaali.
7. Piirangud:
7.1. Eesti karikavõistlused on võistkondlik võistlus.
7.2. Paatkondade koosseisude moodustamine toimub ühe klubi sõudjate baasil.
7.3. Iga sportlane võib võistelda vaid ühes paadiklassis.
7.4. Kergekaalu paadiklassides võivad võistelda ainult täiskasvanute või U23 vanuseklassi sõudjad.
7.5. Veteranide mix-paadiklassis peab paatkonna kooseisus olema vähemalt 2 naissõudjat.
7.6. Igas paadiklassis võib võistelda piiramatu arv paate kuid punktiarvestuses osaleb vaid vastava klubi
parim paatkond.
7.7. Sportlased peavad eelnevalt olema osalenud vähemalt kahel võistlusel.
8. Paremusjärjestus ja punktiarvestus
8.1. Eesti karikavõistlustel selgitatakse nii individuaalne kui ka võistkondlik paremusjärjestus.
8.2. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks arvestatakse punkte järgmiselt:
8.2.1. ühepaatidel: 1. koht 7, 2.koht 5, 3.koht 4, 4.koht 3, 5.koht 2 ja 6.koht 1 punkt.
8.2.2. kahepaatidel: 1. koht 14, 2.koht 10, 3.koht 8, 4.koht 6, 5.koht 4 ja 6.koht 2 punkti.
8.2.3. neljapaatidel: 1. koht 28, 2.koht 20, 3.koht 16, 4.koht 12, 5.koht 8 ja 6.koht 4 punkti.
8.3. Võistluse katkestanud paatkond ei saa punkte ega tulemust;
8.4. Võrdse punktisumma korral määrab paremusjärjestuse suurem esikohtade (järgnevalt suurem
paremate kohtade) arv.
9. Tiitlid, auhinnad, diplomid
I koha saavutanud võistkonda autasustatakse Sõudeliidu poolt „Eesti Karikaga“ ja diplomiga, II ning III
koha saanud paatkonna liikmeid autasustatakse Sõudeliidu diplomiga.
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Eesti lahtised meistrivõistlused sõudesprindis
1. Võistluste toimumise aeg ja koht:
1.1. Vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile
1.2. Võistluspäeva algus kell 13:00
1.3. Võistlused toimuvad Tallinna sõudeklubis.
2. Registreerimine peab olema toimunud võistlustele eelneva kolmapäeva kella 23:59ks.
3. Loosimine toimub esindajate koosolekul.
4. Võistkondade esindajate koosolek toimub 3 tundi kuni 1 tund enne esimest võistlussõitu.
5. Paadiklassid:
M2-, TA1x, PA2-, PB1x, PA1x, TB1x, N1x, M1x Loetelu on ühtlasi stardijärjekord.
6. Võistluste formaat:
6.1. Kasutatakse FISA edasipääsusüsteemi (FISA Rule Book, Appendix R7, Bye-Laws to Rule 57)
6.2. Kui osavõtjaid on üle 18 (kaheksateistkümne), siis korraldatakse esimene voor eraldistardina, millest
18 paremat jätkavad FISA edasipääsusüsteemi alusel.
7. Piirangud:
7.1. Võistkondade moodustamiseks piiranguid seatud ei ole.
7.2. Sportlased peavad eelnevalt olema osalenud vähemalt kahel võistlusel.

8. Tiitlid, auhinnad, diplomid
I koha saanud võistlejale omistatakse Eesti meistri tiitel.
I, II ja III koha saanud paatkondade liikmeid autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga ning
diplomiga.
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Eesti lahtised meistrivõistlused
1. Võistluste toimumise aeg ja koht:
1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile
1.1.1. I võistluspäeva algus kell 16:00
1.1.2. II võistluspäeva algus kell 12:00
1.1.3.vajadusel toimuvad eelsõidud hiljemalt 2 (kaks) tundi enne vastava paadiklassi finaalsõitu.
2. Registreerimine peab olema toimunud võistlustele eelneva kolmapäeva kella 23:59ks.
3. Loosimine toimub esindajate koosolekul.
4. Võistkondade esindajate koosolek toimub 3 tundi kuni 1 tund enne esimest võistlussõitu.
5. Paadiklassid:
Mehed:
Mehed, kergekaal:
Naised:
Naised, kergekaal:

M1x, M2-, M2x, M4-, M4x, M8+;
Mkk1x;
N1x, N2-, N2x, N4-, N4x, N8+;
Nkk1x;

6. Võistluste formaat ja kvalifikatsioonisüsteem:
6.1. Kui vastavas paadiklasis osaleb 7 paatkonda, toimuvad eelsõidud vastavalt 3 ja 4 paatkonnaga.
Kummagi eelsõidu viimane paatkond langeb välja (ELM), juhul kui toimuvad B-finaalid, lähevad
eelsõidu viimased paatkonnad edasi B-finaali.
6.2. Kui vastavas paadiklassis osaleb 8-12 paatkonda, pääseb iga eelsõidu kolm esimest paatkonda finaali,
ülejäänud B-finaali (juhul kui see toimub).
6.3. Kui vastavas paadiklassis osaleb 13-18 paatkonda, pääseb iga eelsõidu 2 esimest paatkonda A-finaali,
eelsõidu 3-4 lähevad edasi B-finaali (juhul kui see toimub).
6.4. Kui ühes paadiklassis osaleb üle 18 paatkonna, toimub eraldistardiga eelsõit (ES), millest 6 paremat
aega saavutanud paatkonda lähevad edasi A-finaali, paremuselt 7.-12. aja saavutanud lähevad edasi
B-finaali.
7. Piirangud:
7.1. Võistkondade moodustamiseks piiranguid seatud ei ole.
7.2. Kergekaalu paatidel võivad võistelda ainult täiskasvanute või U23 vanusegrupi sõudjad.
7.3. Sportlased peavad eelnevalt olema osalenud vähemalt kahel võistlusel.
8. Tiitlid, auhinnad, diplomid
I koha saanud võistlejale omistatakse Eesti meistri tiitel.
I, II ja III koha saanud paatkonna liikmeid autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga ning
diplomiga.
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Eesti veteranide lahtised meistrivõistlused
1. Võistluste toimumise aeg ja koht:
1.1. Vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile
1.2. Eesti veteranide meistrivõistlused peetakse koos Eesti meistrivõistlustega
2.

Registreerimine peab olema toimunud võistlustele eelneva kolmapäeva kella 23:59ks.

3.

Loosimine toimub esindajate koosolekul.

4.

Võistkondade esindajate koosolek toimub 3 tundi kuni 1 tund enne esimest võistlussõitu.

5. Paadiklassid:
Mehed:
VM1x, VM4-;
Naised:
VN1x, VN4-;
Segapaatkonnad: Vmix8+;
6. Võistluste formaat:
6.1. Eesti veteranide meistrivõistlustel kasutatakse sama formaati ja kvalifikatsioonisüsteemi nagu Eesti
meistrivõistlustel.
6.2. Sõltuvalt osavõtjate arvust on Korraldajal õigus liita erinevaid paadiklasse ühte sõitu
6.3. Lõpliku tulemuse selgitamisel arvestatakse vanusekoefitsienti 1 aasta = 1 sekund. Vanusekoefitsienti kasutatakse lõpliku tulemuse arvutamisel järgmiselt:
6.3.1. aluseks võetakse paatkonna liikmete keskmine vanus (v.a roolimees), täpsusega 1 aasta.
6.3.2. väikseima keskmise vanusega paatkonna aeg jääb muutmata
6.3.3. suuremate keskmiste vanustega paatkondade lõpuajast lahutatakse maha sama arv sekundeid
(täpsusega 1 sekund), mille võrra nende keskmine vanus ületab väikseimat keskmise vanusega
paatkonda.
6.3.4. juhul kui võistlus toimub nn lahtise stardiga, fikseeritakse tulemus täpsusega 1 sekund.
Kümnendiksekundite ümardamine toimub lähema suurema täissekundini.
6.3.5. Võrdse tulemuse korral osutub võitjaks suurema keskmise vanusega paatkond.
6.3.6. Paatkonna keskmine vanus ümardatakse ülespoole, lähima täisarvuni.
7. Piirangud:
7.1. Paatkondade moodustamiseks piiranguid pole, va Võistlusreeglitega määratud vanusepiirang ja
Vmix8+ sooline koosseis.
7.2. Vmix8+ paatkonnas peab olema vähemalt 4 (neli) naissõudjat.
8. Tiitlid, auhinnad, diplomid
I koha saanud võistlejale omistatakse Eesti veteranide meistri tiitel.
I, II ja III koha saanud paatkondade liikmeid autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga ning
diplomiga.
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Eesti parasõudmise lahtised meistrivõistlused
1. Võistluste toimumise aeg ja koht:
1.1. Vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile
1.2. Eesti parasõudmise meistrivõistlused peetakse koos Eesti meistrivõistlustega
2. Registreerimine peab olema toimunud võistlustele eelneva kolmapäeva kella 23:59ks.
3. Loosimine toimub esindajate koosolekul.
4. Võistkondade esindajate koosolek toimub 3 tundi kuni 1 tund enne esimest võistlussõitu.
5. Paadiklassid:
Mehed:
PR1 M1x, PR2 M1x, PR3 M2-,
Naised:
PR1 W1x, PR2 W1x, PR3 W2Segapaatkonnad: PR2 Mix2x, PR3 Mix2x, PR3 Mix4+
Parasõudmise jaoks on Eesti meistivõistluste kavas üks võistlussõit, milles võivad osaleda kõik
parasõudmise paadiklassid. Vt https://worldrowing.com/technical/para-rowing-classification/
6. Võistluste formaat:
6.1. Eesti parasõudmise meistrivõistlustel kasutatakse sama formaati ja kvalifikatsioonisüsteemi nagu
Eesti meistrivõistlustel.
6.2. Sõltuvalt osavõtjate arvust on Korraldajal õigus liita erinevaid paadiklasse ühte sõitu.
7. Piirangud:
Eesti parasõudmise meistrivõistluste piirangud tulenevad Eesti Sõudeliidu ja FISA parasõudmise reeglitest
ja regulatsioonidest.
8. Tiitlid, auhinnad, diplomid
I koha saanud võistlejale omistatakse Eesti parasõudmise meistri tiitel.
I, II ja III koha saanud sportlasi/paatkondi autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga ning
diplomiga.
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Eesti sõudevõistluste üldjuhend, kinnitatud 03.08.2021

Eesti U19 meistrivõistlused
1. Võistluste toimumise aeg ja koht:
1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile
•
I võistluspäeva algus kell 16:00
•
II võistluspäeva algus hiljemalt kell 13:00
•
Vajadusel eelsõidud hiljemalt 2 (kaks) tundi enne vastava paadiklassi finaalsõitu.
2. Registreerimine peab olema toimunud võistlustele eelneva kolmapäeva kella 23:59ks.
3. Loosimine toimub esindajate koosolekul.
4. Võistkondade esindajate koosolek toimub 3 tundi kuni 1 tund enne esimest võistlussõitu.
5. Paadiklassid:
Noormehed:

Neiud:

PA1x, PA2-, PA2x, PA4+, PA4x, PA8+;
PB1x, PB2x, PB4x;
PC1x, PC2x;
TA1x, TA2x, TA4-, TA4x, TA8+;
TB1x, TB2x;
TC1x, TC2x;

6. Võistluste formaat:
6.1. Kui vastavas paadiklasis osaleb 7 paatkonda, toimuvad eelsõidud vastavalt 3 ja 4 paatkonnaga.
Kummagi eelsõidu viimane paatkond langeb välja (ELM), juhul kui toimuvad B-finaalid, lähevad
eelsõidu viimased paatkonnad edasi B-finaali.
6.2. Kui vastavas paadiklassis osaleb 8-12 paatkonda, pääseb iga eelsõidu kolm esimest paatkonda finaali,
ülejäänud B-finaali (juhul kui see toimub).
6.3. Kui vastavas paadiklassis osaleb 13-18 paatkonda, pääseb iga eelsõidu 2 esimest paatkonda A-finaali,
eelsõidu 3-4 lähevad edasi B-finaali (juhul kui see toimub).
6.4. Kui ühes paadiklassis osaleb üle 18 paatkonna, toimub eraldistardiga eelsõit (ES), millest 6 paremat
aega saavutanud paatkonda lähevad edasi A-finaali, paremuselt 7.-12. aja saavutanud lähevad edasi
B-finaali.
7. Piirangud:
7.1. Eesti U19 meistrivõistlustel võivad osaleda ainult isikud, kellel on Eesti kodakondsus või Eesti alaline
elamisluba või elamisõigus.
7.2. Võistkonnad moodustatakse ainult ühe klubi „koduklubi“ sõudjatest.
7.3. Noored võivad võistelda ühel päeval kahes paadiklassis, pluss kaheksapaadis.
7.4. Eesti U19 meistrivõistlustel ei tohi startida Eesti Sõudeliidu paatidel.
7.5. Sportlased peavad eelnevalt olema osalenud vähemalt kahel võistlusel.
8. Tiitlid, auhinnad, diplomid:
I koha saanud võistlejale omistatakse Eesti noortemeistri tiitel vastavas vanuseklassis.
I, II ja III koha saanud paatkonna liikmeid autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga ning
diplomiga.
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Eesti sõudevõistluste üldjuhend, kinnitatud 03.08.2021

Eesti U23 meistrivõistlused
1. Võistluste toimumise aeg ja koht:
1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile
1.2. Eesti U23 meistrivõistlused peetakse koos Eesti U19 meistrivõistlustega.
•
I võistluspäeva algus kell 16:00
•
II võistluspäeva algus hiljemalt kell 13:00
•
Vajadusel eelsõidud hiljemalt 2 (kaks) tundi enne vastava paadiklassi finaalsõitu.
2. Registreerimine peab olema toimunud võistlustele eelneva kolmapäeva kella 23:59ks.
3. Loosimine toimub esindajate koosolekul.
4. Võistkondade esindajate koosolek toimub 3 tundi kuni 1 tund enne esimest võistlussõitu.
5. Paadiklassid:
Mehed:
U23M1x, U23M2x, U23M2-;
Naised:
U23N1x, U23N2x; U23N2-;
6. Võistluste formaat:
6.1. Kui vastavas paadiklasis osaleb 7 paatkonda, toimuvad eelsõidud vastavalt 3 ja 4 paatkonnaga.
Kummagi eelsõidu viimane paatkond langeb välja (ELM), juhul kui toimuvad B-finaalid, lähevad
eelsõidu viimased paatkonnad edasi B-finaali.
6.2. Kui vastavas paadiklassis osaleb 8-12 paatkonda, pääseb iga eelsõidu kolm esimest paatkonda finaali,
ülejäänud B-finaali (juhul kui see toimub).
6.3. Kui vastavas paadiklassis osaleb 13-18 paatkonda, pääseb iga eelsõidu 2 esimest paatkonda A-finaali,
eelsõidu 3-4 lähevad edasi B-finaali (juhul kui see toimub).
6.4. Kui ühes paadiklassis osaleb üle 18 paatkonna, toimub eraldistardiga eelsõit (ES), millest 6 paremat
aega saavutanud paatkonda lähevad edasi A-finaali, paremuselt 7.-12. aja saavutanud lähevad edasi
B-finaali.
7. Piirangud:
7.1. Võistkonnad moodustatakse ainult ühe klubi „koduklubi“ sõudjatest.
7.2. Eesti U23 meistrivõistlustel ei tohi startida Eesti Sõudeliidu paatidel.
7.3. Sportlased peavad eelnevalt olema osalenud vähemalt kahel võistlusel.
8. Tiitlid, auhinnad, diplomid
I koha saanud võistlejale omistatakse Eesti Meistri tiitel U23 vanuseklassis.
I, II ja III koha saanud paatkondade liikmeid autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga ning
diplomiga.
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Eesti sõudevõistluste üldjuhend, kinnitatud 03.08.2021

Eesti kaheksapaatide sügisregatt
1. Võistluste toimumise aeg ja koht:
1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile
1.2. võistluspäeva algus kell 12:00
1.3. võistlused toimuvad Tartus.
2. Registreerimine peab olema toimunud võistlustele eelneva kolmapäeva kella 23:59ks
3. Loosimine toimub esindajate koosolekul.
4. Võistkondade esindajate koosolek toimub võitluspäeval võistluspaigas kell 10:30.
5. Paadiklassid, distantsid ja orienteeruv stardiaeg:
Naisveteranid
3000 m - 12:00
Meesveteranid
3000 m - 13:00
Harrastajad-mix
3000 m
Naised
Mehed

5600 m - 14:30
5600 m - 16:00

6. Võistluste formaat:
6.1. Kaheksapaatide sügisregatt on individuaalne võistlus
6.2. Kaheksapaatide regatt on lahtine võistlus
6.3. Ajavõtu täpsuseks on 1 sekund. Kümnendiksekundid ümardatakse lähima suurema täissekundini.
6.4. Veteranide paadiklassides arvestatakse lõpliku tulemuse selgitamisel vanusekoefitsienti 1 aasta = 2,0
sek.
6.5. Vanusekoefitsiendi kasutamine lõpptulemuse selgitamisel toimub järgmiselt:
6.5.1. Aluseks võetakse paatkonna liikmete keskmine vanus (v.a roolimees), täpsusega 1 aasta.
6.5.2. Väikseima keskmise vanusega paatkonna aeg jääb muutmata
6.5.3. Suuremate keskmiste vanustega paatkondade lõpuajast lahutatakse maha sama arv sekundeid
(täpsusega 1 sekund), mille võrra nende keskmine vanus ületab väikseimat keskmise vanusega
paatkonda.
6.5.4. Võrdse tulemuse korral osutub võitjaks suurema keskmise vanusega paatkond.
6.5.5. Keskmise vanuse arvutamisel ümardatakse tulemus ülespoole lähima täisarvuni.
7. Piirangud:
Piiranguid ei ole
8. Tiitlid, auhinnad, diplomid
Iga vanuseklassi I koha saanud paatkonna liikmeid autasustatakse mälestuslindi ja diplomiga, II ja III koha
saanud paatkonna liikmeid autasustatakse diplomiga.
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Eesti sõudevõistluste üldjuhend, kinnitatud 03.08.2021

Väikeste paatide regatt
1. Võistluste toimumise aeg ja koht:
1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile
1.1.1.I võistluspäeva algus kell 14:00, distants 4000 m
1.1.2.II võistluspäeva algus kell 11:00, distants 2000 m
1.2. Võistlused toimuvad Tartus.
2. Registreerimine peab olema toimunud võistlustele eelneva kolmapäeva kella 23:59ks.
3. Loosimine toimub esindajate koosolekul.
4. Võistkondade esindajate koosolek toimub kell 12:00.
5. Paadiklassid:
M2-, M1x, PA1x, N2-, N1x, TA1x; Loetelu on ühtlasi stardijärjekord.
Vanuseklasside arvestus toimub võistluste toimumise aastale järgneva aasta alusel.
6. Võistluste formaat:
6.1. Mõlemal distantsil toimub eraldistardiga võistlus.
6.2. Võistkondade esindajate koosolekul moodustatakse koondise kandidaatidest nn “kuum grupp”,
täiskasvanud enne, noored pärast.
6.3. Paremusjärjestus selgitatakse kahe distantsi (4000m + 2000m) aegade liitmise teel. Võrdse
resultaadi korral on määravaks tulemus 2000m distantsil.
6.4. Ajavõtu täpsuseks on 1 sekund. Käsiajavõtu korral ümardatakse ajad lähima suurema täissekundini.
7. Piirangud:
7.1. Vastava paadiklassi võistlejad peavad olema oma paadiklassi stardiajaks kogunenud stardijoonest
ülesvoolu.
8. Tiitlid, auhinnad, diplomid:
I, II ja III koha saanud paatkondade liikmeid autasustatakse diplomiga.

Käesolev Eesti sõudevõistluste üldjuhend on kinnitatud Eesti Sõudeliidu juhatuse poolt 03.08.2021
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