
Extreme Sport Cup 2012 Eesti MV 3. etapp jettide rajasõidus 
Quiksilver Enduro 2012, Eesti MV 1. etapp jettide kestvussõidus 
 
Juhend 

 
Aeg:  6-8. juuli 2012 
Koht:  Ristna Paradiisirand, Hiiumaa 

Korraldaja:  EJML, Sk Surf, Tel 50 51015 

Võistlusmäärused:  EJML, IJSBA 

Võistlusalad:  Rajasõit, enduro 

Lisaarvestus:  Klubidevaheline arvestus vastavalt EJML reglemendile parima klubi tiitlile  
Võistlusklassid: Ski Junior 8-12 Stock  Ski Junior 13-15 Stock  Ski Lite 

Ski Stock  Ski Ladies Ltd.  Ski GP 
Ski Veteran 35+ GP  Runabout Beginners Stock  Runabout Stock N/A 
Runabout Stock  Runabout GP 

Võistlusklassid  
enduros: 
Peakohtunik: 

 
Runabout GP, Runabout Stock N/A, Ski GP. 
Urmas Tahk 

Osavõtumaks:  Rajasõit 50.-EUR, enduro 30.- EUR, kahes klassis osalejad +50%, hilinejad x 2 

Osavõtumaks 
sisaldab:  

Õigust osaleda võistlejana, kohustuslikku kindlustust, võistlusnumbrit, võistlusvesti 
kasutust, 1 in sauna ja riietusruumi kasutamist kogu ürituse vältel. 

Litsentsid:  Litsentsid on kohustuslikud kõigile võistlejaile kõigil võistlusaladel vastavalt 
EJML võistlusmäärustele. 

Rajasõitude 
korraldus:  

Maksimaalne võistlejate arv ühes stardis on 16.  
 

Ohutus/vastutus:  Kaitsekiiver ja seljakaitse on kohustuslikud rajasõidus. Säärekaitsmed on 
kohustuslikud rajasõidus Runabout klassi sõitjatele. Võistlejad osalevad EJML 
võistlustel omal vastutusel, v.a. juhtudel, mis on reguleeritud EJML ja 
kindlustusseltsi ERGO vahelise lepinguga. Kindlustustingimustega on võimalik 
tutvuda kohapeal või ejml.ee (Seadused/Kindlustus). Kõigil võistlejatel on soovitav 
hankida aegsasti vajalikud lisakindlustused vastavalt oma vajadustele. 
EJML, võistluste korraldajad, kohtunikud, rajameistrid, sponsorid jmt. ei vastuta 
võimalike õnnetusjuhtumite eest, mis on seotud võistlustel osalemisega ja toovad 
mingil põhjusel endaga kaasa kas kahjumi, vigastuse, surma v.m.s., kas varustusele, 
osavõtjatele või kolmandatele isikutele.  
 

Autasustamine:  EMV tulemusi autasustatakse vastavalt EJML võistlusmäärustele.  

Ajakava võistlejatele:  
 
6.juuli 
20.00-22.00     Võistlejate registreerimine, tehniline ülevaatus  
 
7. juuli   
08.00 – 09.30   Võistlejate registreerimine, tehniline ülevaatus  
09.30  Võistlejate koosolek  
10.00 – 10:45 Treeningsõidud  
11.00 Extreme Sport Cup I voor  
14.00 Extreme Sport Cup II voor 
17.00 Extreme Sport Cup III voor 

 



19.30 Rajasõidu autasustamine 
20.00                Publiku programm: sõidutamine vees, erinevad võimalikud võistlusmängud jms. 
23.00                Afro-salsa afterparty, osaliselt elav muusika, dancing&drumming, töötab baar ja         
                         toitlustus. Osavõtt rangelt soovitatav! 
 
8. juuli 
10.30-11.30     Täiendav võistlejate registreerimine, tehniline ülevaatus 
11.45               Võistlejate koosolek 
12.00-13.00     Quiksilver enduro 
13.30               Võistluste lõpetamine, autasustamine 

 
 

 
OLULINE INFO VÕISTLEJATELE! 
• Soovitame broneerida praamipiletid aegsasti www.tuulelaevad.ee lehelt. Elavas järjekorras ei pruugi 
alati esimese soovitud praami peale saada. 
• Võistluste ajakava võib nihkuda, mistõttu puudub garantii Laupäevasele viimasele praamile jõudmiseks. 
Seetõttu soovitame arvestada varakult ööbimisega. 
• Korraldaja abistab jettide vette ja välja vedamisel tehniliste võimaluste piires ning elavas järjekorras. 
Omade ATV-de kasutus rannaalal on lubatud vaid jettide transpordiks ja kindla korra järgi (kaine pea, 
ettenähtud rada jms), briifing kohapeal ENNE vedu! 
• Võimaluse korral palume registreeruda võistlustele kohapeal hiljemalt reede õhtul, selleks et vältida 
ülekoormust ja ajakadu laupäeva hommikul. 
• Osavõtutasu sisaldab 1 võistleja sauna ja riietusruumi kasutamist kogu ürituse vältel. Mittevõistlejate 
soovid erikokkuleppel. 
• Majutusvõimalused Surf Paradiisis alates 20€/nägu. Kohtade arv piiratud! Info: +372 50 51015  
• Telkimine osalejatele tasuta. 
• Kogu ürituse vältel on kohal toitlustaja, avatud Paradiisi Baar ja saadval eksotilised joogid. 
 
Võistlustele eelregistreerimine toimub lehel http://www.jetsport.ee/69/. Eelregistreerimine on soovitatav 
kõigile võistlejatele. 
Võimalikud juhendi muutused tehakse teatavaks hiljemalt võistlejate koosolekul.  
NB! Osalemine võistlejate koosolekul on võistlejatele kohustuslik.  
 
Lisainfo: 
+372 50 51015 Paap (EST, ENG, RUS, FIN) 
+372 56 222 992 Palle (EST, ENG) 
paap@paap.ee 
www.paap.ee 
 
EJML: +372 51 63 818 Taavi Võsu, info@ejml.ee 
 
 


