Eesti Lahtised Meistrivõistlused Motovarjuspordis 2015 I etapp
Võistlusjuhised
Aeg:
01-03.05.2015
Reservaeg: 09-10.05.2015
Võimalik üleviimine reservajale sõltub ilmaprognoosidest ja tehakse teatavaks ETL
kodulehel www.eppa.ee võistlustele eelneval teisipäeval, s.o. 28.04.2015 kella 14.00ks. Sellekohane info avaldatakse http://www.eppa.ee
Koht:
Ääsmäe - Voore mõisa tee äärne põld
Asukoordinaadid:
Airfield
59.249548,24.534937
https://goo.gl/maps/jbG34

Korraldaja: Saue Lennuklubi / Eesti Tiibvarjuspordi Liit
Päringud: ott@propeller.ee
Kontaktandmed:
Ott Maaten
Indrek Saarepera

5623 4216
5169 9669

ott.maaten@gmail.com
abvisuaal@gmail.com

skype: ottmaaten20
skype: andrus621

Alus: ETL Võistluskalender 2015
Võistlusmäärused (ingl k):
https://drive.google.com/file/d/0B1022RjsTx0xS2dvU2ZoOUZiT3M/view?usp=sharing
Ülesannete kataloog (ingl k):
https://docs.google.com/document/d/1jwuxZGpVrCQ7fCUj0UFBRQWR1WAEnPRun46p
-XDQ2gI/edit?usp=sharing
Võistlusprogramm: Vastavalt Ülesannete Kataloogile ja sõltuvalt ilmast ning
Peakohtuniku otsustest.
Klass: PF1 , PL1
Peakohtunik: Aare Vanari 5561 3961

info@tiibvari.ee

skype: aare112

Kvalifikatsioon: Miinimum 30 lennutundi omas võistlusklassis
Vastutus: Iga piloot osaleb võistlustel, stardib, lendab ja maandub täielikult omal
vastutusel.
Kindlustused: Lennuspordi üldvastutuskindlustus ja õnnetusjuhtumi kindlustus on
tungivalt soovitavad kõigile võistlejatele
Kohustuslik turvavarustus:

Kaitsekiiver, propelleri kaitsevõre

Soovitav turvavarustus:

Varuvari, tugevad saapad, prillid, kindad

Kohustuslik lisavarustus: mobiiltelefon
Soovitav lisavarustus: kaardialus, reserv-kütus, patareid AAA logerile, laadijad,
kompass, kaardiriistad, raadioside, esmaabikomplekt, tulekustuti, joogivesi, prinditud
dokumendid (Määrused, Juhised, Ülesannete Kataloog jm. vajalik).
Külalispiloodid: Külalispiloodid on oodatud võistlema ning nende tulemusi
arvestatakse üldarvestuses võrdsetel alustel teiste osalejatega.
Autasustamine: Autasustatakse vähemalt kolme üldkokkuvõttes parima resultaadi
saavutanud võistlejat ning klubi.
Muid tulemusi ja saavutusi premeeritakse Korraldaja äranägemisel vastavalt
võimalustele. Võimalikud on ka eripreemiad ja üllatusloosimised.
Tiitel „Eesti Lahtiste Meistrivõistluste I Etapi Võitja Motovarjuspordis 2015”
omistatakse parima resultaadi saavutanud võistlejale, kes omab Eesti rahvuslikku FAI
sportlaslitsentsi.
Tiitel „Eesti Lahtiste Meistrivõistluste I Etapi Võitja-Klubi Motovarjuspordis 2015”
omistatakse parima resultaadi saavutanud spordiklubile, mis koosneb Eesti rahvuslikku
FAI sportlaslitsentsi omavatest võistlejatest.
Võistlusala: Võistluspaik on reserveeritud vaid võistlustegevuseks.
Igasugune muu lennutegevus võistluspiirkonas on ürituse ajal keelatud, v.a.
Peakorraldaja ja Peakohtuniku eriloaga!
Osavõtutasu:
● Registreerumine enne 20.04.2014 (kaasa arvatud)

35.- EUR

● Registreerumine peale 20.04.2014

40.- EUR

● Registreerumine lõpeb 01.05.2014 kell 09.00
NB! Registreerumise lõplikuks kinnituseks loetakse osavõtutasu laekumine, mitte
registreerimisavalduse täitmine. Tasutud osavõtutasu ei kuulu tagastamisele.
Osavõtutasu sisaldab (võistluste perioodil, s.o. 01.05.2015. kell 09.00 – 03.05.2015.
kell 14.00):
● Võistluste korraldus ja varustus (ülesannete ettevalmistus, organiseerimine,
inventar, kontroll ja selleks vajalikud seadmed, tulemuste hindamine ja
väljapanek, avamis- ja lõputseremooniad, briifingud, autasustamine jms.)
● Kõik võistlusmaterjalid (kaardid, ülesannete kirjeldused, võistlusnumbrid,
auhinnad jms.)
● Lennuvälja kasutus võistlusteks
● Loggerite kasutus
● Keskkonnatasud (wc, prügimajandus)
Majutus:
Majutuse ja toitlustuse paketi hind võistluste ajaks täpsustatakse 15. aprilliks -

orienteeruvalt 60-70 EUR. Hind sisaldab:
● ööbimine kolmekohalises toas (2 ööd, toas WC, duss, TV, saun)
● Interneti kasutamine hotellis
● Toitlustamine alates 01.05 lõunasöögist kuni 03.05.2015 hommikusöögini.
● Nõupidamiste ruumi kasutamine
● Tasuta parkimine
● vt. http://www.endlatalu.ee
Kohad haagissuvilatele ja matkaautodele ning muud teenused erikokkuleppel.
Majutuse eest tasumine on võimalik nii ülekandega koos osalustasuga või kohapeal
sularahas.
Treening:
Reedel, 01.05.2014 alates 08.00 kuni 14.00 on võimalik sooritada treeninglende.
Registreerimine.
Registreerumiseks on vaja:
1. Minna veebilehele:
http://www.eppa.ee/eppa/index.php?valik=reg&cc=7
Sisestada oma e-mail ja parool ning täita registreerimisvorm või vähemalt selle
kohustuslik osa.
2. Tasuda pangaülekandega Osavõtutasu. Osavõtutasu peab laekuma tähtajaks ja
täissummas Eesti Tiibvarjuspordi Liit kontole:
Pank:
SEB
Arveldusarve:
EE931010220106677013
Makse saaja:
EESTI TIIBVARJUSPORDI LIIT MTÜ
Selgitus:
EM2015 osavõtutasu
Osavõtutasu on võimalik tasuda ka võistluspaigas sularahas vastavalt hilisema
registreerumise tariifile.
3. Registreerimisvormi ülejäänud osad (varustuse deklaratsioon ja lisainfo) on
soovitav täita hiljemalt tähtajaks 28.04.2014.
Kohapealse registreerimisprotseduuri mahukuse tõttu ja viivituste vältimiseks on
soovitav kõigil võistlejatel saabuda võistluspaika hiljemalt 01.05.2015 kl 08.00.
Registreerimine ETL veebilehe kaudu suletakse alates 29.04.2014 kell 18.00 ja edasine
registreerumine on võimalik vaid võistluspaigas vastavalt ajakavale.
4. Saabumisel võistluspaika on vaja esitada:
● ID-kaart, pass või juhiload
● FAI kehtiv sportlaslitsents
● Maksekorraldus või Osavõtutasu sularahas
● Vastutusdeklaratsioon (täidetakse ja allkirjastatakse kohapeal)
5. Registreerimisel saab iga võistleja võistluspiirkonna kaardi ja võistlusnumbrid.
Võistlusnumbrid tuleb paigaldada nii tiibvarjule kui kaitsekiivrile vastavalt juhistele.

6. Peale registreerimist ja numbrite paigaldamist on vaja esitada Peakohtunikule või
vastavale kohtunikule tehniliseks ülevaatuseks ja pildistamiseks kogu võistlusvarustus:
● mootorikomplekt
● tiibvari
● kaitsekiiver
● elektroonilised seadmed
Programmi esialgne ajakava (täpsustatakse jooksvalt):
Reede
07.00 – 09.00
09.00
09.15
10.00 – 21.00
21.15
22.00
22.00 – 06.30
Laupäev
06.00
07.00 – 21.00

Saabumine, võistlejate registreerimine
Avamistseremoonia
Esimese võistlusülesande briifing
Võistlus
vahepeal lõunasöök, puhkepaus
Õhtusöök
Laupäevane eelbriifing
Öörahu (mootorite käivitamine keelatud)

21.00
22.00
22.00 – 06.30

Hommikusöök
Võistlused
Vahele lõunasöök, puhkepaus
Õhtusöök
Pühapäevane eelbriifing
Öörahu (mootorite käivitamine keelatud)

Pühapäev
6.00
6.30 – 12.00
14.00

Hommikusöök
Võistlused jätkuvad
Autasustamine ja võistluste lõpetamine

Saue Lennuklubi / Eesti Tiibvarjuspordi Liit / Propeller OÜ

