PÜHAJÄRVE REGATT 2019
Eesti KV 7. etapp
VÕISTLUSJUHEND
EESMÄRK:
Jätkata traditsiooni ja propageerida aerutamist, anda noortele võistlussportlastele kogemusi
suurteks ühisstartidega sõitudeks. Pakkuda aerutamisveteranidele ja kõikidele
veespordihuvilistele võimalus omavaheliseks mõõduvõtuks.
AEG JA KOHT:
• 06.juuli 2019 a Otepää, Pühajärve (puhkekodu territooriumil).
• Distants: 5000m (Kloostrisaare ring) ja 1500m ühisstardist (Sõsarsaarte ring)
• Stardinumbrite väljastamine toimub alates 15:30 osavõtjatele, kes on kinnitanud
registreerimislehel allkirjaga oma ujumisoskust ja tasunud osavõtutasu (kohapeal
arveldamine toimub vaid sularahas)
• Start: Noortele D ja E klassi noortele 1500m kell 16:00 (kohustuslik päästevest)
• Start põhidistantsile 5000m kell 17:00 (C vanuseklassil kohustuslik päästevest)
REGISTREERIMINE:
• Võistlussportlased: Eesti karikasarjast osavõtjate registreerimine toimub
ülesandmissüsteemis https://backoffice.parnuaerutab.eu/login. Kohapeal võistlussportlaste
juurde registreerimist ei toimu.
• Veteranid ja harrastajad: registreerimine e-posti teel aadressil aeruklubi@gmail.com ning
kohapeal kl 15.00-16.00
OSAVÕTJAD:
EAF-i liikmed, aerutamisveteranid, harrastajad ja kõik veespordihuvilised, kes on
nõuetekohaselt registreerunud: On kinnitanud allkirjaga, et osaleb võistlusel isiklikul
vastutusel, oskab ujuda ning tasunud osalusmaksu.
OSAVÕTUMAKS:
Võistlussportlased 4€; veteranid ja harrastajad 10€.
Makse peab olema laekunud MTÜ Emajõe aeruklubi a/a -le
EE281010220238309220, SEB panka hiljemalt 05.07.2019 kell 17:00-ks.
Ülekande selgituste lahtrisse palume kirjutada: Pühajärve Regatt, klubi/osaleja nimi,
osavõtjate arv. Enammakstud summat ei tagastata.

VÕISTLUSKLASSID:
täiskasvanud
noored A, B, C
Võistlusklassid: klass
noored D klass
noored E klass
Veteranid:
(sündinud
1984 või varem
või,
kes pole viimase
Võistluspaadid,
kolme
Makapaadid
aasta jooksul
osalenud
Eesti MV-l ja
Eesti
KV-l)
Meresüstad
Harrastajad:
Matkakanuud
SUP

K-1 mehed
K-1 noormehed
K-1 poisid
K-1 poisid

K-1 naised
K-1 neiud
K-1 tüdrukud
K-1 tüdrukud

C-1 mehed
C-1 noormehed

K-1 mehed
K-2 mehed
K-4 mehed
K-2 ja K-4 sega
C-2 ja C-4 sega

K-1 naised
K-2 naised
K-4 naised

C-1 mehed
C-2 mehed
C-4 mehed

K-1 mehed
K-2 mehed

K-1 naised
K-2 naised

C-2 mehed
C-3 mehed

AUTASUSTAMINE: Kõikidele lõpetajatele medalid. Eesti karikavõistluste arvestuses ja
ametlikes võistlusklassides parimatele auhinnad.
MAJANDAMINE: Osavõtu- ja võistlustele lähetamise kulud kannab lähetav organisatsioon.
Korraldamisega seotud kulud kannab Emajõe Aeruklubi.
INFO: Aavo Faber, tel 50 61 515
PEAKOHTUNIK: Villu Pruulmann, tel. 56 451 325
KORRALDAJA: MTÜ Emajõe aeruklubi, tel. 50 61 515, aeruklubi@gmail.com

