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Emajõe karikavõistlused  

1. Võistluste toimumise aeg ja koht: 

1.1. vastavalt jooksva aasta võistluskalendrile 

1.1.1. I võistluspäeva algus  kell 15:00, distants 4000 m 

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

1.2. Võistlused toimuvad Tartus, Emajõel, finišiga Lodjakoja juures.  
Võistlejate olme ja paatide hoiuala Ranna tee 3 ning TÜ spordihoone aladel.  
 

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

3. Loosimine toimub esindajate koosolekul. 

4. Võistkondade esindajate koosolek algab esimesel võistluspäeval kell 13:00 
 

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. 

6.2. Mõlemal distantsil toimub eraldistardiga võistlus. 

6.3. Võistlejad stardivad kolmes grupis:  

I grupp M2x, M2-, M1x;  II grupp PA1x;  III grupp N2x, N2-, N1x, TA1x. 

6.4. Vastava paadiklassi võistlejad peavad olema oma paadiklassi stardiajaks kogunenud stardijoonest 

ülesvoolu. 

6.5. Start toimub fikseeritud ajal ja vastavalt stardinumbritele, intervalliga 1 min. 

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“. 


