
EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE I ETAPP VEEMOTOS 
KALEVI LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED 

 
JT-250, T-550, S-550, O-125, O-250, OSY-400, 

1. juuni 2008, Tartu, Emajõgi, Kvissental 
 

VÕISTLUSTE JUHEND 
 

Organiseerija 
Tartu Kalevi Veemotoklubi. Võistluste peakorraldaja Üllar Põvvat. 
 
Võistluste juht (O.O.D.) 
Jüri Jõul +372090935 
 
Võistluste ametnikud 
Jüri Jõul jun., Anita Mets 
 
Võistlused toimuvad U.I.M.-i reeglite alusel 
 
Eelregistreerimine  
Eelregistreeruda tuleb 20. maiks 2008. Link blanketi täitmiseks ja saatmiseks 
on kalenderplaanis juhendi juures, välja trükitud e-maili saab saata aadressil 
eveli@veemoto.ee või SMS teel GSM: +372 5566 9150 sisu näeb välja   
Paadiklass_paadi number_võistleja nimi_riik 
Kes ei registreeru õigeaegselt aga tahab osaleda peab tasuma hilinemistasu 
200 kr osalemistasule lisaks. 
 
Võistluste rada 
Kahe poiga u. 1600 m pikkune ring. 
 
Võistluste kord 
Kolm sõitu viie ringiga, arvesse lähevad  kõik sõidud. Juhul kui ühes 
paadiklassi stardis on üle 6 paadikomplekti kasutatakse poolfinaalsõite. 
 
Start 
Lendstart kellaga vastavalt U.I.M.-i reeglite p. 306. Start on avatud kuni 
esimene võistleja on läbinud kolm ringi. Kui sõit katkestatakse, siis 
toimub ainult üks kordusstart. 
 
Treeningud 
Ainult peale tehnilist ülevaatust ajakava järgi. Võistlusmootoreid võib käivitada 
kella 9-st kuni 21-ni. 
 
Turvamine 
Treeningute ja võistluse ajal on kohal kiirabi ja päästepaadid on valmis 
päästma. Vaba vee korral on ainult päästepaatide valmidus. 

mailto:eveli@veemoto.ee


Protest 
Protesti saab esitada 30 minuti jooksul peale tulemuste välja panemist. 
Protesti tagatisraha  80 EUR (1250 EEK)  
 
Osavõtu tasu 
Osavõtumaks 500 EEK-i paadi kohta, noored 300 EEK.  
Tasumine registreerimisel. 
Mitte õigeaegselt registreerunutel lisandub hilinemismaks 200 EEK.  
Raha võetakse iga paadikomplekti kohta.  
Kui keegi võistleb 2 paadiga, peab ta kahe paadi eest maksma. 
 
Reisikulud 
Reisikulusid ja võistlustest osavõttu ei kompenseerita. 
 
Võistluste dokumendid 

• Kehtiv litsents 
• Mõõdukiri 
• Kindlustuspoliis (Eesti sportlastel sisaldub litsentsis) 

Keskkonna reostuse kaitse 
Kõik bensiinimootoritel võistlejad peavad tagama, et nende kütus ega 
määrdeõlid ei satuks vette, ega maapinnale, mootorialused saastematid on 
kohustuslikud! 
Keskkonna ja territooriumi reostamise trahvi kaasnemisel tasub trahvi 
süüdlane. 
 
Võistluskoha risustamine, lõkke tegemine, grillimine nii maapinnal, kui 
grilli alustel on keelatud! Öörahu 23:00 – 7:00!

AJAKAVA 
 
Laupäev 31. mai 2008 
 
09:00 Saabumine, tehniline ülevaatus ja vaba vesi. 
 
Pühapäev 01. juuni 2008 
 
09:00 Registreerimine ja tehniline ülevaatus 
09:00 Treeningsõidud tehnilise ülevaatuse läbinutele  
11:15  Võistlejate koosolek ja võistluste pidulik avamine 
12:00  I start ( edasised stardid libiseva graafiku järgi) 
17:00  Võistluste lõpetamine 
 

NB! Võimalikud juhendi muutused ja täiendused tehakse teatavaks võistlejate 
koosolekul. Osalemine võistlejate koosolekul on võistlejatele kohustuslik!



ESTONIAN CHAMIONSHIP I PART 
KALEV OPEN CUP 

 
JT-250, T-550, S-550, O-125, O-500, OSY-400 

1. june 2008, Tartu, Emajõgi, Kvissental 
 

ADVANCE PROGRAMME 
 

Organiser 
Tartu Kalevi Veemotoklubi. Race Organiser Üllar Põvvat.  
 
Officer of the Day (O.O.D) 
Jüri Jõul +372090935 
 
Race Officials 
Jüri Jõul jun., Anita Mets 
 
Races are held under the U.I.M. rules 
 
Registration 
Drivers can register ahead before the 20th of May 2008. The registration 
sheet is available on www.veemoto.ee and it can be emailed to 
eveli@veemoto.ee. You can also send an SMS to +372 5566 9150 with the 
content: Boat class_boat number_ drivers name_country.

Race Course 
Two-buoy course with a length of approximately 1600 m. 
 
Race Format 
3 heats, 5 laps each, all heats are scored by the U.I.M. tables. If there are 
more then 6 boats in one class semi-finals are used. 
 
Start 
Flying start with clock as in U.I.M. 306. The start remains open until the first 
racer has made three laps. If a heat is stopped, there will be only one restart. 
 
Training 
Only after inspection by the timetable. Racing engines may be started from 9 
till 21. 
 
Safety 
During training and races there are safety boats and an ambulance available. 
During open water there are only safety boats available. 
 
Entry 
No entry fee! All entries must be in writing on official entry forms. Entries to be 
sent to the Race office. 

mailto:eveli@veemoto.ee
http://www.veemoto.ee/


Protests 
Protests to be made no later than 30 minutes after posting of the results in a 
written form in English or Estonian. The protest fee is 80 EUR (1250 EEK). 
 
Transport Facilities 
No compensations for travel costs or for starting in the race will be paid. 
 
Race Documents 

• Valid license 
• Certification of measure 
• Insurance policy 

 
Environment protection 
All boats must guarantee that their fuel and oils will not get in the water or on 
the ground. Mats under the engine are obligatory! 
Polluting the environment or the territory may cause a fine. The fine is paid by 
the offender. 
 
Cluttering the territory, making a fire, grillig on the ground or with a fast 
grill are forbidden! Night time 23:00 – 7:00!

TIME SCHEDULE 
 
Saturday 31. May 2008 
 
09:00 Reception, Technical Inspection, Training only after inspection 

Sunday 1. June 2008 
 
09:00 Reception, Technical Inspection  
09:00 Training only after inspection 
11:15 Drivers meeting and Opening Ceremony 
12:00 I heat (by flexible schedule) 
17:00  Closing Ceremony 
 

NB! Possible changes in the advance programme will be announced during 
drivers meeting. Attending the drivers meeting is compulsory!
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