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ALOHA Kite Challenge 2017

VÕISTLUSTEADE

NOTICE OF RACE

1. AEG ja KOHT
Aloha Kite Challenge (Võistlused) toimub
Pärnus, Pärnu rannas. Võistlus sekretariaat asub Aloha
Surfikeskuses.
Võistuse toimumise aeg on 07.07. – 09.07.2017.

1. TIME AND PLACE
Aloha Kite Challenge (Event) will be held in Estonia,
Pärnumaa at the bay of Pärnu. Race Office will be located
at Aloha Surf Center. Time of the Event is 07.07.09.07.2017.

2. KORRALDAJA
Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on Aloha
Surfiklubi. Korraldaja kontaktid: +37255632774,
info@aloha.ee.
Võistluste toetajad/sponsorid: Pärnu linn, Tuborg, Police,
John Lemon, Apollo kino, Eesti Lohesurfiliit, Nelja Energia.

2. ORGANIZER
The organizer of the Event is Aloha Surf.
Contact +37255632774, info@aloha.ee.
The sponsors of the Event are: Pärnu linn, Tuborg, Police,
John Lemon, Apollo kino, Estonian Kiteboarding
Assocciation, Nelja Energia.

3. REEGLID
3.1. Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste
alusel:
•
Võistlused korraldatakse vastavalt Purjetamise
Võistlusreeglitele, ELL Eesti Lohesurfi Karikas 2017
juhendile, käesolevale Võistlusteatele ja
peavõistlusjuhi otsustele. Juhendid asuvad:
http://www.lohesurf.ee/?page_id=485
•
Võistlusjuhendid on väljas teadete tahvlil.
•
Korraldaja on täielikult vastutav võistluste
läbiviimise eest.
•
Võistluste korraldus lähtub headest
lohesurfitraditsioonidest.
4. VÕISTLUSKLASSID JA -GRUPID
4.1. KITE TT:R
4.1.2. Naised
4.1.3. Mehed
4.1.4. Noored (U18)
4.2. BIG AIR
4.2.2. Naised
4.2.3. Mehed
4.2.4. Noored (U18)
4.3. PURJELAUD
4.3.2. Naised
4.3.3. Mehed
4.3.4. Noored (U18)
4.4. SUP
4.4.2. Mehed
4.4.3. Naised
4.5. Võistlusgrupp ja -klass avatakse, kui sellele on
registreerunud vähemalt 4 võistlejat. Kui grupp ei
tule täis, võib kõik vastava klassi võistlejad
arvestada üldarvestusse.
4.6. Võistlustulemused arvestatakse, kui on
sõidetud/hüpatud vähemalt üks tulemus.
5. MÄRGISTUS
5.1. Kõik purjelaua klassi võistlejad peavad omama
purjenumbrit, mis on nähtav mõlemal pool purje.
5.2. EST märgistus pole vajalik.
5.3. Kõik TT:R klassi lohelaudurid peavad kandma
numbrisärki, mis antakse kätte registreerimisel ja
mis tuleb hiljem tagastada korraldajale.

3. RULES
3.1. Competition will be held under regulations as
follows:
• The Racing Rules Of Sailing, EKA rules of Estonian
Kiteboarding Tour 2017
(http://www.lohesurf.ee/?page_id=485), Notice
Of Race, Decisions of Race Committee, Sailing
Instructions.
• The Sailing Instructions will be available upon
registration on the Official Noticeboard.
• Organizer is fully responsible for carrying out the
competition.
• Competition shall be organized by good kitesurfing
practice.
4. CLASSES AND DIVISIONS
4.1. Kite TT:
4.1.1. Women
4.1.2. Men
4.1.3. Junior (U18)
4.2. BIG AIR
4.2.1. Women
4.2.2. Men
4.2.3. Junior (U18)
4.3. WINDSURF
4.3.1. Women
4.3.2. Men
4.3.3. Junior (U18)
4.4. SUP
4.4.1. Men
4.4.2. Women
4.5. Class and division will be open to participate if
there are registered at least 4 person. If one class
group will not be full, all competitors will be
counted in one group in this class.
4.6. One race/jump are required to validate the
Competition.
5. NUMBERS
5.1. All competitors of Windsurfing Class shall have
clear and readable sail numbers on both side of
the sail.
5.2. National letters EST are not mandatory.
5.3. All competitors of Kitesurfing Class TT:R shall
wear the lycra which will be given in registration
and should be given back after competition.

6. REKLAAM
6.1. Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.
6.2. Võistlejal ja korraldajal on õigus keelduda reklaami
paigaldamisest, kui Korraldajapoolne/võistleja
reklaam rikub või kahjustab võistleja isiklikku
varustust või korraldaja inventari (nt ei tule hiljem
maha).
6.3. Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja
kättesaadavad pildistamiseks ja intervjuudeks.
7. VARUSTUSE PIIRANGUD
7.1. Vesti kandmine soovituslik TT:R klassis.
7.2. Kiivri kasutamine soovituslik.
7.3. Foili lauad on keelatud TT:R klassis.
7.4. Woo, Xensr või muu korraldaja poolt
aktsepteeritud seade Big Air klassis.
8. VASTUTUS
8.1. Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal
vastutusel.
8.2. Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud
kannab võistleja.
8.3. 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.
8.4. Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult
iga võistleja ainuotsus ja risk.
9. RAJAD JA VÕISTLUSALA
9.1. Radade ja võistlusala skeem avaldatakse
võistluspaigas Võistluste Teadete Tahvlil. Tahvli
asukoht näidatakse Kiprite koosolekul.
9.2. KITE TT:R ja PURJELAUA rada on harrastajatele
jõukohane. Võistlusrada on kerge ja pigem
külgtuules sõit ilma raske ülestuule rajaosata.
9.3. BIG AIR hüpe peab olema sooritatud Pärnu rannas.
9.4. SUP rada on jõukohane ka algajale.
10. VÕISTLUSTE AJAKAVA
07.07.2017 (Reede) Ametlik võistluspäev
11:45 Regisreerimine
12:00 Kiprite koosolek
12:30 Esimene võimalik start
18:00 Viimane võimalik start
08.07.2017 (Laupäev) Ametlik võistluspäev
10:00 Registreerimine
10:30 Kiprite koosolek
11:00 Esimene võimalik start
15:00 Viimane võimalik start
21:00 Autasustamine
09.07.2017 (Pühapäev) Alternatiivne võistluspäev
10:00 Registreerimine
10:30 Kiprite koosolek
11:00 Esimene võimalik start
15:00 Viimane võimalik start
17:00 Autasustamine
11. AUHINNAD
11.1. Auhinnalised on võistlusklassi ja -grupi avamise
korral esimesed kolm kohta.
11.2. Kõikide osalustasu tasunud ja võistlustele
registreerinud võistlejate vahel loositakse välja

500 EUR kinkekaart ALOHA Surfiklubilt.

6. ADVERTISING
6.1. Competitor’s and Organizer's advertising is
permitted.
6.2. Competitors and organizers have the right to refuse
advertising installation when the advertising
violates or harms the competitor or organizer
personal equipment inventory (for example, does
not come down later).
6.3. All competitors must be available for the entire
period of the contest shooting and interviews.
7. EQUIPMENT
7.1. It is recommended to use vest TT:R class.
7.2. It is recommended to use helmet.
7.3. Foils are permitted in TT:R class.
7.4. Woo, Xensr or other device approved by
organizer in Big Air class.
8. SAFETY
8.1. Competitors participate in the event at their own
risk.
8.2. All the expenses shall be paid by competitor.
8.3. The organizing authority or any of their officials
or representatives will not accept any liability for
material damage or personal injury or death
sustained in conjunction with or prior to, during
or after event.
8.4. Competing in the series on the water is
competitors own risk.
9. RACE FORMAT AND COURSES
9.1. The scheme of the courses will be published on
Official Noticeboard.
9.2. KITE TT:R and WINDSURF course track will be
suitable for beginners. It is mostly crosswind
track.
9.3. BIG AIR Jump has to be made in Pärnu Beach.
9.4. SUP track is suitable for beginners as well.
10. TIME SCHEDULE
07.07.2017 (Friday) Competition day
11:45 Registration
12:00 Skipper meeting
12:30 First possible start
18:00 Last possible start
08.07.2017 (Saturday) Competition day
10:00 Registration
10:30 Skipper meeting
11:00 First possible start
15:00 Last possible start
21:00 Prize ceremony
09.07.2017 (Sunday) Alternative comp. day
10:00 Registration
10:30 Skipper meeting
11:00 First possible start
15:00 Last possible start
17:00 Prize ceremony
11. PRIZES
11.1. All class group first three competitions will be
rewarded.
11.2. Between all the competitors will be drawn one

500 EUR

gift card from ALOHA Surfclub.

12. PUNKTIARVESTUS JA STARDIPROTSEDUUR
12.1. Esimene koht saab 0,7 punkti, teine koht saab 2
punkti, kolmas koht saab 3 punkti, iga järgmise
koha punktid võrduvad võistleja
finišeerimiskohaga.
12.2. Kui võistleja ei stardi (DNS), eirab “Ühe Minuti
Reeglit” (OSC), katkestab võistlussõidu (RET), ei
finišeeri (DNF) või saab karistuse tulemusena
võistlussõidust diskvalifitseerimise (DSQ), võrdub
tema antud võistlussõidu punktisumma sellele
võistlusele registreerunud osavõtjate arvuga +
üks punkt.
12.3. Võistluse halvimad tulemused visatakse maha
alljärgnevalt:
• 1 – 3 sõitu mahaviskamisi ei ole
• 4 – 6 sõitu 1 halvima sõidu mahaviskamine
• 7 – 10 sõitu 2 halvima sõidu mahaviskamine
• 11 – 15 sõitu 3 halvima sõidu mahaviskamine
• 16 ja enam sõitu 4 halvima sõidu
mahaviskamine
12.4. BIG AIR võistluspunktide arvestuses lähtutakse
saadud kõrguse tulemusest. Viigi puhul
arvestatakse paremuselt järgmisi hüppe tulemusi.
Mahaarvamisi ei tehta.
12.5. Stardiprotseduur avaldatakse teadetetahvlil ja
kiprite koosolekul.

12. SCORING AND STARTING PROCEDUR
12.1. Each board starting and finishing and not
thereafter retiring, being penalized or given
redress shall be scored points as follows:
Finishing place Points First -0,7, Second -2, Third 3. Each place thereafter Add 1 point.
12.2. A competitor that did not start (DNS), ignored
“last minute rule” (OSC), did not finish (DNF),
retired (RET) or was disqualified (SIQ) shall be
scored points for the finishing place one more
than the number of competitors entered in the
series.
12.3. specified number of scores will be excluded if a
specified number of races are completed as
follows:
• 1 – 3 races no points will be excluded
• 4 – 6 races 1 point will be excluded
• 7 – 10 races 2 points will be excluded
• 11 – 15 races 3 points will be excluded
• 16 and more races 4 points will be excluded
12.4. BIG AIR results will be scored according to jump
height. If there is a tie, each competitions scores
shall be listed in order of best to worst. The tie
shall be broken in favour of the competitor with
the best score. No excluded scores shall be used.
12.5. Starting procedure will be available on the Official
Noticeboard.

13. REGISTREERIMINE ja STARDIMAKSUD
13. REGISTRATION AND ENTRY FEES
NB! Kui osaled kahe klassi võistlusel (nt TT:R + Big Air) on
hinnasoodustus kogusummalt -5 €.
Kui osaled kolme klassi võistlusel (nt TT:R+BigAir+SUP) saad
hinnasoodustust kogusummalt - 7 €.
Soodushinnad kehtivad vaid eelregistreerijatele (enne 25.06)!

Eelregistreerides ja tasudes
osalustasu panka enne
25.06.2017
- Võistlustasu
- ELL liikmesklubide liikmetele
ja võistluslitsentsi omanikele
- Noor (U18)
Osalustasud alates 26.06.17
- Võistlustasu
- ELL liikmesklubide liikmetele
ja võistluslitsentsi omanikele
- Noor (U18)

TT:R /
Purjelaud/

Big Air/
SUP

25 €
20 €

10 €
8€

10 €

5€

35 €
30 €

20 €
18 €

15 €

10 €

NB! If you take part of two class races ( TT:R + Big Air) you will get
discount -5€ from overall payment.
If you take part of three class races ( TT:R + Big Air+SUP) you will
get discount -7€ from overall payment.
Discounts will be applied to only preregistration and prepayment
(before 25.06)!

Early bird fee (until 25.06.2017
and with online registration and
payment to bank account)

TT:R /
Windsurf

Big
Air/
SUP

- Fee
- Junior (U18)
Fee from 26.06.2017
- Fee
- Junior (U18)

25 €
10 €

10 €
5€

35 €
15 €

20 €
10 €

Registreerimisvorm asub siin:
http://aloha.ee/kite-challenge/

Stardimaksu tasumisel ülekandega:
Saaja: OÜ Kolevant
Pank: Swedbank
A/a: EE622200221046656323
SWIFT: HABAEE2X
(selgitusse lisada KC2017 + VÕISTLEJA NIMI + KLASS)
Protesti esitamise maks on 20€, mis positiivse otsuse
teostamisel tagastatakse võistlejale.

Online Registration form: http://aloha.ee/en/kite-challenge/
Bank transfer information:
To: OÜ Kolevant
Bank: Swedbank
A/a: EE622200221046656323
SWIFT: HABAEE2X
(transfer note: KC2017 + COMPETITOR NAME + CLASS)
Protest fee 20 € (will be paid back only after positive
decision)

