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Karsumm 

Reglement 

  

  

  

Üldinfo 

Isemeisterdatud lennumasinate võistlus „Karsumm” on 2005. aastal alguse saanud lõbus 

üritus, kus osalejatel tuleb leida endas väike amatöörlendur ja panna proovile insenertehniline 

taip, ehitamaks lennuvahend, millega eirata gravitatsiooni ja söösta Emajõe kohale, selleks et 

hiljem nautida kosutavat 25 kraadist vett. Lisaks toimub esmakordselt lõbus üksikhüppajate 

võistlus, kus igaüks võib proovida lennata luua, vaiba või vihmavarjuga. 

 

Karsumm toimub Tartus Emajõe kaldal Kaarsilla kõrval 29. aprillil  2018. aastal algusega 

kell 12.00. Stardiala avatakse osalejatele kell 10.00, kuid täies varustuses ning valmis 

võistluseks peab kohal olema hiljemalt kell 11.00. Samal ajal on kõikidel huvilistel võimalik 

ka sõidukitega lähemalt tutvuda. Kohapealne registreerumine on vajalik kõigil 

eelregistreerunutel. Sissepääs võistlusalasse toimub vaid korraldajate loal. Võistlusala 

piiratakse võistlejate ning lennumasinate julgeoleku tagamiseks. Meeskondlik põhivõistlus 

algab kell 12.00 ning üksikhüppajate lisavõistlus orienteeruvalt 13:30. Autasustamine toimub 

orienteeruvalt kell 14:30. 

Võistluse korraldajaks on Meeli Pipar. Võistluse kohta saab lisainfot e-kirja teel 

mpipar@gmail.com  või +372 59008655. 

  

Osalemine 

Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine veebiaadressil: www.studentdays.ee 

Registreerimine avatakse 26. märtsil ja suletakse 27. aprill 2018. Kohapeal registreerimist ei 

http://studentdays.ee/
http://studentdays.ee/
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toimu. Kõikidel eelregistreerunutel on võimalus saada ka konsultatsiooni ürituse 

korraldajatelt. 

  

Võistluse üldreeglid 

Žürii ja hindamine 

Võistlejaid hindab žürii. Mõlema võistluse hindamisel võetakse arvesse:  

● performance ehk esitus;  

● custom made ehk lennumasina ehitus, leidlikkus, väljanägemine;  

● kostüümid;  

● pikim lend 

Hindamine toimub 10 palli skaalal, žürii antud punktid summeeritakse. 

Uuendusena iga võistkond, kes võtab lisaks põhivõistlusele osa vähemalt ühe inimesega 

lisavõistlusest, saab enda kogutud punktidele lisaks juurde 5 punkti.  

  

Nõuded võistlussõidukile 

- Sõiduk ei tohi olla ohtlik osavõtjate ja pealtvaatajate tervisele ja elule. 

- Võistlussõiduk peab olema ehitatud materjalidest, mis tagavad sõiduki veepinnal 

püsimise ja on keskkonnasõbralikud. 

- Maksimaalsed mõõtmed 5m x 4m (laius x kõrgus). 

- Kukkumisel ei tohi masin laguneda rohkem kui kaheks osaks. Masinal peab olema 

koht, kuhu kinnitada turvaköis. 

- Võistlussõiduki juures on lubatud kasutada heli, valgus ja pürotehnilisi efekte, mis 

peavad olema kooskõlastatud tehnilises kontrollis. Pürotehniliste vahendite 

lennukaugus horisontaalis (ettepoole) võib olla maksimaalselt 5m ja vertikaalis 

(taevasse) pole määratud. 

- Sõidukiga koos peab vette liikuma ka kogu võistkond, kuhu võib kuuluda 

maksimaalselt 6 liiget. 

- Sõiduk peab olema motoriseerimata ja töötama lihasjõu, gravitatsiooni ning 

kujutlusvõime koostööl. Katapultmehhanismid on keelatud. 

  

Võistlejatele esitatavad nõuded 
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- Võistleja peab olema vähemalt 18 aastat vana. Võistkonnas on lubatud maksimaalselt 

6 liiget. Üksikhüppe võistlusel toimuvad hüpped üksikult igal inimesel. 

- Igal meeskonnal on kohustus enne vettehüpet platvormil ennast ja enda masinat 

tutvustada, tutvutuse kestuseks maksimaalselt 5 min. Üksikhüppajal on aega selleks 

maksimaalselt 2 min. 

- Võistlejatele on enne võistlust ja võistluse ajal alkoholi tarvitamine keelatud. Lubatud 

alkoholi tase väljahingatavas hingeõhus on 0,00 promilli.  

- Võistlejad (kõik meeskonnaliikmed) peavad kandma päästeveste ning oskama ujuda. 

Päästeveste saab koha peal korraldajatelt rentida.  

- Kõik võistlejad peavad kandma kiivrit ja soovitatav on kasutada isiklike kiivreid, kuid 

kiivri puudumisel antakse see korraldajate poolt. 

- Võistlejatel on lubatud kanda erinevaid kostüüme eeldusel, et need on nende tervisele 

ja elule ohutud. 

- Keelatud on võistlejate kinnitamine sõiduki külge ükskõik mis viisil. 

- Vette sattudes peavad kõik võistlejad viivitamatult endast korraldajatele märku andma 

ning seejärel lähima paadi või kalda juurde ujuma. 

- Registreerumisel kinnitavad kõik võistlejad ja võistkonna liikmed oma allkirjaga, et 

nad on teadlikud võistluse reeglitest ning võimalikest tagajärgedest ning et nad 

vastutavad ise oma tegude eest. 

- Võistlus, ohutus ja turvareegleid rikkunud võistlejad diskvalifitseeritakse võistluselt 

koos meeskonnaga. 

 

Muud nõuded 

Kui on soov kasutada taustamuusikat, tuleb see eelnevalt saata e-maili teel koos juhistega 

korraldajatele hiljemalt 3 päeva enne toimumist ehk 26.04.2018. Vastasel korral valitakse 

muusika juhuslikult. 

Igal võistkonnal on aega kuni 5 minutit oma sõiduki esitlemiseks ja üksikhüppajal 2 minutit. 

  

Võistluse läbiviimine, tehniline kontroll 

Tehnilise kontrolli viivad läbi Ülikooli Kultuuriklubi liikmed. Kontrolli mitteläbinud 

osalejaid võistlema ei lubata. 
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Tehnilise ülevaatuse eesmärgiks on kontrollida sõidukite ning võistlejate vastavust 

kehtestatud reeglitele ning veenduda, et sõiduk ja kasutatavad kostüümid oleks piisavalt 

ohutud. 

Tehnilisel kontrollil on õigus nõuda muudatuste tegemist nii sõiduki kui ka kostüümide 

juures. Reeglitele mittevastavusel on korraldajatel õigus võistlejaid võistluselt eemaldada. 

Ürituse Karsumm turvalisuse tagamiseks on Emajõgi paatidega liiklemiseks suletud. Kohal 

on päästemeeskond, kuhu kuuluvad vetelpäästjad. 

  

Võistlussõidukite likvideerimine võistluste järgselt 

Kui võistkonnal on soov sõidukit säilitada, tuleb sellest korraldajaid teavitada (enne võistluse 

algust võistkonna registreerimisel). Vastutuse võistluse käigus sõidukitele tekitatud kahju ja 

vigastute eest võtavad endale osalejad, kinnitades seda eelnevalt oma allkirjaga 

registreerumislehel. 

  

KORRALDAJATEL ON ÕIGUS SISSE VIIA MUUDATUSI, TEAVITADES 

SELLEST OSALEJAID. 


