Eesti Karikavõistluste Aidu etapp
võistlusjuhend
Võistlused toimuvad 27. juunil 2015 Aidu Veespordikeskuses, Maidla, Lüganuse vald, Ida-Viru
maakonnas, mille eesmärgiks on rajaaerutamise propageerimine ja uute võistlusvõimaluste
loomine. Võistlust toetavad Lüganuse vald ja Eesti Energia.
Osavõtjad
Osaleda võivad kõigi Eesti Aerutamisföderatsiooni kuuluvate klubide sportlased, kelle kohta on
esitanud nõuetekohane ülesandmine ja tasutud stardimaks. Kõik sportlased kinnitavad oma
ujumisoskust allkirjaga ülesandmislehel. Päästevesti kasutamise kohustus on “D” vanuseklassi
sportlastele. Korraldajatel on õigus sõltuvalt ilmastiku oludest (selgub võistluspäeva hommikul)
nõuda päästevestide kasutamist „C“ vanuseklassi sportlastelt.
Vanuseklassid
Mehed ja naised - sündinud 1996 a või varem; A klass - sündinud 1997-1998a; B klass - sündinud
1999-2000; C klass sündinud 2002-2002a; D klass - sündinud 2003 või hiljem.
Registreerimine
Võistlustele registreerimiseks tuleb klubi esindajal esitada vormikohane ülesandmine hiljemalt 25.
juuni 2015 a kella 18.00 -ks e-posti teel:
hardi@aidu.ee ja seppkristo@gmail.com
Majandamine
Kõik lähetuskulud kannavad lähetavad organisatsioonid. Stardimaks 3,00 € sportlaselt. Kohapeal soe
supp 2,00 €. Riiete vahetamise ja pesemise võimalus Maidla spordihoones. Kohapeal olemas WC ja
ujumisvõimalus ujumiskohas. Stardimaksu palume tasuda ülekandega Aidu Spordiklubi MTÜ
arveldusarve nr on 10220226241222 hiljemalt 26. juuni pangapäeva lõpuks, selgituste lahtrisse „Aidu
KV etapp 2015“
Võistluste ajakava
11:00 Võistluste mandaat ja kell 12:00 avamine
12:15 eelsõidud K-1 ja C-1 vanuseklassides „D“ „C“ „B“ „A“ ja täiskasvanud 500m
13:15 finaalid K-1 ja C-1 vanuseklassides „D“ „C“ „B“ „A“ ja täiskasvanud 500m
14:15 finaalid K-2 ja C-2 vanuseklassides „D“ „C“ „B“ „A“ ja täiskasvanud 500m
15:30 autasustamine ja võistluste lõpetamine
Stardiprotokoll koos täpsema ajakavaga saadetakse klubidele registreerimise alusel 26.06.2015 õhtul
Võistluskorraldus
Võistlused on individuaalsed ühestel paatidel. Eesti Karikavõistluste punktiarvestus toimub vastavalt
EAF-i Eesti Karikavõistluste üldjuhendile.
SA Aidu Veespordikeskus selgitab kaheste paatkondade parimaid, kus lõpptulemuse määrab kahese
tulemus ja võistlejate üheste tulemuste summa karikavõistluste punktisüsteemi alusel (I-12p; II-9p;
III-7p; 4.-6p jne kahestel on punktijagamise koefitsent 1,5). Võrdsete punktisummade korral jääb
määravaks kahese paatkonna tulemus.
Iga vanuse ja paadiklassi kolme parimat autasustatakse medalite ja diplomitega.
Parima aerutamisklubi leidmisel määrab lõpptulemuse klubi kaheste paatide tulemuste summa.
Võimalikud protestid võistlustulemuste kohta tuleb esitada peakohtunikule 2h jooksul peale
tulemuste avalikustamist võistluspaigas.
Peakohtunik:
Kristo Sepp
seppkristo@gmail.com

Korraldajad:
Aidu Spordiklubi ja Aidu Veespordikeskus
Hardi Murula
hardi@aidu.ee

