Eesti meistrivõistlused castingus ja flycastingus 2017
Võistlusjuhend
1 Koht ja aeg
1.1
1.2

Võistlus toimub 19.08 Pärnus, Vallikraavi aasal ja 20.08 Pärnus, Niidupargi staadionil
Võistluse ajakava on järgmine:
19.08 Vallikraavi aas ja Vallikraav







10:00 – 11:30 kohapealne registreerimine, väljakute ehitus
11:30 võistluste avamine
Võistlusaladeks on forelliklassi kaugusheited, lendõnge ühekäe kaugusheited, lendõnge
kahekäe kaugusheited, lõheklassi kaugusheited, spinningu täpsusheited Arenbergi väljakule,
spinningu täpsusheited skishi väljakule (haspelrulli ja multirulli klassid), lendõnge
täpsusheited, forelliklassi lendõnge täpsusheited (sooritatakse vees paiknevatele
märklaudadele). Ebasobivate ilmaolude puhul võidakse osa kaugusheiteid viia 20.08
Niidupargi staadionile
16:30 harrastajate võistlus spinningu täpsusheidetes. Heitekehad on korraldajate poolt.
18:00 autasustamine

20.08 Niidupargi staadion


1.3

10:00 spinningu kaugusheited (ühekäe kaugusheited, kahekäe haspelrulli ja multirulli
kaugusheited) sportlastele ning harrastajatele. Harrastajad saavad korraldajatelt
heitekehad. Harrastajate varustus on pikkus- ja läbimõõdupiiranguteta v.a shockleader,
mis peab ühekäe kaugusheidetel olema vähemalt 0,25mm ja kahekäe kaugusheidetel
vähemalt 0,35 mm läbimõõduga.

Võistluste läbiviimisel juhindutakse ICSF reeglitest järgmiste erisustega:



ICSF lendõngeheidete stardiplatvormi mõõdud on 0,75 x 1,2 meetrit
lendõnge kaugusheidetel kasutatakse metallosata tehisputuka imitatsiooni (lõnga).

2 Võistlusklassid ja paremusjärjestuse määramine
2.1

Võistlusklassideks on:





2.2

2.3

Mehed/üldarvestus;
Naised;
Noored, kes on sündinud 1999. aastal või hiljem;
Veteranid, kes on sündinud 1957. aastal või varem.

Võistlusklass rakendatakse, kui hiljemalt on sinna registreerinud vähemalt 3 võistlejat.
Väiksema arvu registreerunute korral võistlevad antud klassi registreerunud võistlejad
meeste/üldarvestuse klassis.
Paremusjärjestus selgitatakse viievõistluses ning üheksavõistluses.

3 Võistlejate registreerimine
3.1
3.2

Võistlustele eelregistreeritakse võistlejad e-maili teel info@kalasport.ee hiljemalt 16.08.
Võistlluste osalustasu on castingus ja flycastingus kummaski 10€ võistleja kohta,
noorteklassis osalemine on tasuta. Võistlustasu saab tasuda Eesti Spinninguspordi Liidu
arvelduskontole EE321010220253070220. registreerumist arvestatakse raha laekumise
järgi. Maksekorraldusele tuleb märkida võistleja nimi, võistlusklass ja „Casting“ või
„flycasting“.

4 Sponsorlus ja sellega seotud kohustused.
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

4.6

Võistluse sponsoriks loetakse ettevõtet või isikut, kes on korraldajaga sõlminud
vastavasisulise lepingu.
Kogu võistlusega seondud sponsorlust koordineerib ja korraldab Eesti Spinninguspordi
Liit. Mistahes võistlustega seotud teavitus- turundus- ja kaubandustegevus, samuti
võistlejatele auhindade üleandmine toimub ainult eelneval kokkuleppel korraldajatega.
Võistluse peasponsor on Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Võistluse läbiviimiseks sõlmitud sponsorlepingute tingimuste täitmine on kohustuslik
kõikidele võistlejatele, keda on nendest tingimustest eelnevalt teavitatud.
Võistlejad võivad kasutada isiklike sponsorite logosid ja demonstreerida paatidel ning
võistlusvarustusel valmistaja poolt jaemüügis tavapärasest suuremaid firmamärke ainult
eelneval kirjalikul kokkuleppel korraldajaga.
Kõiki medalivõitjaid pildistatakse sponsorlogode taustal.

