
Häädemeeste Surfiklubi esitleb: Pärnumaa Lahtised Meistrivõistlused 2022, I etapp Kõrgushüpe! 

Häädemeeste Surfclub presents: Pärnumaa Open Championship 2022, I stop Big Air! 

Võistlushoiatus neljapäevaks, 6. oktoobriks! 
Competition warning for thursday, 6. oktoober! 

Etapi kindel toimumine kinnitatakse 24h enne starti. 
24h before the start we will announce if the competition is happening or not. 

Orienteeruv ajakava: 
11:00 Registreerimine/Registration 
12:00 Kiprite koosolek/Skippers meeting 
12:30 Start 
15:00-16:00 aken võistlustulemuste registreerimiseks/Window for registrating the results. 

Autasustamine esimesel võimalusel peale võistlust. Awards on the first possible opportunity after 
the competition. 

NB! Võistlus tulemusi hindab Woo Big Air funktsioon või Surfr äpp/ The results will be judged by 
the Woo Big Air function or Surfr app. 

NB! Ajakavas võib tulla muudatusi vastavalt ilmale ja tuulele/ There can be changes to the time 
schedule according to the wind and weather conditions. 

Osavõtutasu 10€ 
Entrance fee 10€ 

1. VÕISTLUSED 
1.1 PMMV 2022 Lohesurfi Big Air distsipliinis. Võistlus toimub Pärnumaal, Häädemeeste rannas 
(SW-W-NW-NNW tuultega). 
1.2 Võistluse toimumisaeg on planeeritud ajavahemikku 25.09 -30.10.2022 
1.3 Võistluse peakohtunik on Triina Trei 
2. KORRALDAJA 
2.1 Võistluse peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on Triina Trei 
2.2 Korraldaja kontaktid: Triina Trei triina.trei@gmail.com +37258872551 
2.3 Võistluse toetajad/sponsorid: Pärnumaa Spordiliit, Häädemeeste Vald, Häädemeeste 
Surfiklubi, Tõnis Luik, Eesti Lohesurfiliit, Surfhouse, Puust Disain Häädemeeste Mineraalvesi, 
Reedin Estonia 
3. REEGLID 
3.1 Võistluste korraldus lähtub headest lohesurfi traditsioonidest 
4. VÕISTLUSGRUPID 
4.1 Võistlusdistsipliin Big Air 
4.1.1 Võistlusklassid: mehed, naised, seeniorid (45+), juuniorid (alla 18). Võistlusklassid 
avatakse, kui võistlemas on vähemalt 4 võistlejat. 
4.1.1 Peakohtunikul õigus avada ka vajadusel lisaklasse. 
5. REKLAAM 
5.1 Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud 
5.2 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) 
5.3 Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja kättesaadavad pildistamiseks ja 
intervjuudeks 
6. TURVA- JA PÄÄSTEVARUSTUSE KASUTAMINE 6.1 Vastavalt distsipliini juhendis 
ettenähtud korrale 
6.2 Kiiver soovituslik, löögivest soovituslik 
7. VASTUTUS 
7.1 Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel. 



7.2 Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja. 
7.3 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. 
7.4 Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk. 
8. RAJAD JA VÕISTLUSALA 
8.1 Radade ja võistlusala skeem avaldatakse võistluspaigas kipperite koosolekul 
9. PUNKTIARVESTUS 
9.1 Punkte arvestab Woo Big Air funktsioon ja Surfr äpp 
9.2 Edetabel selgub Woo ja Surfr aplikatsioonis, kui kõik võistlejad on oma tulemused üles 
laadinud. 
10. VÕISTLUSTE AJAKAVA 
25. september kuni 30. oktoober ajavahemikus toimuv võistlus kinnitatakse 24h enne võistlust 
või kohtuniku otsusega minimaalselt 12h enne võistlust. 
+varuaeg, mis on ette nähtud kuni 20. novembrini. 
Viimane võimalik kellaaeg stardiks võistlusel 15.00 
Viimane võimalik toimumine 20. november 2022 (muutmis õigus peakohtunikul) 
Autasustamine esimesel võimalusel peale võistluse lõppu 
11. REGISTREERIMINE 
11.1 Võistlusele registreerumine toimub võistluspäeval. Stardimaksu tasumine sularahas- 
võistluspäeval kell 11.00 – 12.00 võistlussekretariaadis. 
12. STARDIMAKSUD Stardimaks on 10 eur 
13.Võistluse täpne toimumis aeg/koht ja infot jagatakse FACEBOOKIS ÜRITUSE SEINAL! 
(Pärnumaa Open Championship BIG AIR 2022) 
Kõik võistlejad annavad registreerides korraldajale õiguse, kasutada nende facebooki profiilipilti 
ja korraldajatele võistleja kohta teada olevat infot (seda ikka võistlejale reklaami tegemiseks). 
Pretensioonid esitada koheselt peakohtunikule tel. +372 58872551 
NB! Võistluse käigus on sõitjatel võimalik teha ettepanekuid võistluste korraldamiseks edaspidi 
 


