Red Bull 2007
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED
WAVE
VÕISTLUSJUHEND

1.	VÕISTLUSED
1.1.	Eesti Meistrivõistlused võistlusdistsipliinis Wave,  (edaspidi Võistlus) toimuvad  
Hiiumaal Ristna rannas.
1.2.	Võistluste toimumisaeg on 29. Oktoober 2007
1.3.	Tuuleprognoosi muutumisel, otsustatakse Võistluste ärajätmine hiljemalt 28.oktoober kell---12:00.
 Sellekohane teade väljastatakse samal ajal ka Eesti Purjelaualiidu kodulehele – www.epl.surf.ee ja http://emv2007.teamvosa.ee 

2.	KORRALDAJA
2.1.	Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on Kristjan Kiisk 56325751 ja Ain Härmson 5155700.
2.2.	Võistluste sponsorid on Red Bull, Fosters, Ramirent, Freixenet ja Bacardi

3.	VÕISTLUSSPAIK
3.1.	Võistlused toimuvad võistlusbürooga  Hiiumaal Ristna rannas

4.	REEGLID
4.1.	Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel: 
4.1.1.	Rahvusvahelised Purjetamise Võistlusmäärused 2005-2008 (ISAF RRS 2005-2008)
4.1.2.	Vabastiili Eesti Meistrivõistluste Üldjuhend
4.1.3.	Käesolev Võistlusjuhend
4.1.4.	Purjetamisjuhis(ed)
4.1.5.	Peakohtuniku otsused
4.2.	Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest. 
4.3.	Võistluste korraldus lähtub headest surfitraditsioonidest.

5.	KÕLBLIKKUS
5.1.	Võistlused loetakse toimunuks vähemalt ühe Väljalangemisseeriaga.

6.	VÕISTLUSGRUPID
6.1.	Võistlustel peetakse arvestust kahes võistlusgrupis:
6.1.1.	Mehed - osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta);
6.1.2   Naised – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta)


7.	VARUSTUSE PIIRANGUD
7.1.1.	Varustusele piiranguid ei ole.

8.	PURJENUMBRID JA REKLAAM
8.1.	Kõikidel Võistluste jooksul kasutatavatel purjedel peavad olema selgelt loetavad ja kontrastsed, mõlemalt poolt nähtavad purjenumbrid.
8.2.	Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.
8.3.	Poomist allapoole jääv purjepind on kasutada võistlejate isiklikuks reklaamiks.
8.4.	Poomist ülalpool paiknev purjeosa on reserveeritud Korraldajale. 
8.5.	Võistlustest osavõtja on kohustatud järgima Korraldaja ettekirjutisi reklaami paigaldamiseks poomist kõrgemale asuvale purjepinnale.

9.	PÄÄSTEVEST
9.1.	Päästevesti kandmine võistluste ajal ei ole kohustuslik.
9.2.	Päästevesti kandmise vajalikkuse otsustab ning vastutuse selle puudumisest tekkivate juhtumite eest võtab iga võistleja ainuisikuliselt.
 
10.	 VASTUTUS
10.1.	Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.
10.2.	Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise                  vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt.
10.3.	Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.

11.	 VÕISTLUSALA
11.1.	Võistlusala skeem avaldatakse võistluspaigas Ametlikul Teadetetahvlil.

12.	 PUNKTIARVESTUS
12.1.	Kasutatakse RRS Low Point Scoring System’i kus esimene koht annab 1 punkti, teine koht 2 punkti, jne.
12.2.	Punktiarvestus toimub vastavalt EPL Vabastiili sarja Üldjuhendile (p.6)

13.	 PURJETAMISJUHISED
13.1.	Purjetamisjuhised avaldatakse Võistluste Ametlikul Teadetetahvlil, hiljemalt Võistlustele registreerimise ajaks.

14.	 PÄEVAPLAAN
9:00 – 11:00 Võistlustele registreerimine
11:30 Kiprite koosolek, stardikohtade loosimine
12:00 Päeva esimene võimalik start
17:00 Võistluste viimane võimalik start
19:00 Autasustamine ja Võistluste lõpetamine - Grill

        

15.	 AUHINNAD
15.1.	Auhinnad antakse iga võistlusgrupi kolmele parimale võistlejale.
15.2.	Kui võistlusgrupis on võistlejaid vähem kui 5 (viis), nimetatakse ainult selle võistlusgrupi parim võistleja.

16.	 ELAMINE
16.1.	Elamiskulud võistlustel kannavad võistlejad ise.
16.2.	Telkimisvõimalus olemas.

17.	REGISTREERIMINE
17.1.	Võistlustele registreerimine toimub Võistlusbüroos, mis asub Topu või Rohuküla
17.2.	Võistlustel osalemiseks tuleb tasuda osavõtutasu sularahas alljärgnevalt:
17.2.1.	EPL liikmed	300 EEK
17.2.2.	EPL mitteliikmed	400 EEK
17.3.	Kaardimakseid teostada ei ole võimalik.

