Eesti Jääpurjetamise Liit
Eesti Jääpurjetamise Liidu edetabeli juhend 2022 a. hooajal
1. Klass DN, Monotype-XV
1.
●
●
●

Edetabelis arvestatavate võistluste nimekiri:
EKV lõpptulemus
Eesti MV
Maailma / Euroopa MV

2.
Edetabeli punktisumma on kolme edetabelis arvestatavate võistluste lõpptulemuste
punktisumma.
3.
Edetabelis arvestatakse võistluse lõpptulemust, sealjuures välisvõistlejaid välja ei
arvata. Arvestatakse klasse DN ja DN Junior koos.
4.
Esimene koht annab võistlejate arvuga võrdse arvu punkte, teine koht võistlejate arv
miinus 1 punkti jne.
5.
Punktide võrdsuse korral määrab järjestuse Eesti MV lõpptulemustes saavutatud
paremusjärjestus. Juhul kui Eesti MV ei toimu või kui kumbki võistleja ei osalenud Eesti MV,
arvestatakse koht viimase edetabelisse mineva võistluse paremusjärjestuse järgi.
6.
Maailma või Euroopa Meistrivõistluste korral läheb arvesse ainult parim tulemus.
Arvesse läheb tulemus, mis on esimese 50% võistlejate hulgas. Võistlejate arvuks loetakse
esimese 50 %-i sees olevate võistlejate arvu.
7.

Edetabel loetakse peetuks kui on peetud vähemalt üks võistlus, mis on edetabeli osa.

Näited:
Eesti võistlus klassis DN ja DN Junior, 20 võistlejat:
1.koht 20 punkti
2.koht 19 punkti jne.

Maailma ja/või Euroopa MV klassis DN, 160 võistlejat:
1.koht 80 punkti
10.koht 71 punkt
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2. Klass DN Junior
1.

Edetabelis arvestatavate võistluste nimekiri:

●
●
●

EKV lõpptulemus
Maailma / Euroopa juunioride MV
Eesti MV

2.
Edetabeli punktisumma on kolme edetabelis arvestatavate võistluste lõpptulemuste
punktisumma.
3.
Edetabelis arvestatakse võistluse lõpptulemust, sealjuures välisvõistlejaid välja ei
arvata. DN Junior klassi tulemuste arvestust peetakse lisaks DN klassi arvestusele.
4.
Esimene koht annab võistlejate arvuga võrdse arvu punkte, teine koht võistlejate arv
miinus 1 punkti jne.
5.
Punktide võrdsuse korral määrab järjestuse Eesti MV lõpptulemustes saavutatud
paremusjärjestus. Juhul kui Eesti MV ei toimu või kui kumbki võistleja ei osalenud Eesti MV,
arvestatakse koht viimase edetabelisse mineva võistluse paremusjärjestuse järgi.
6.
Maailma või Euroopa Juunioride Meistrivõistluste korral läheb arvesse parim
tulemus.

7.

Edetabel loetakse peetuks kui on peetud vähemalt üks võistlus, mis on edetabeli osa.

Näited:
Eesti võistlus klassis DN Junior, 10 võistlejat:
1.koht 10 punkti
2.koht 9 punkti jne.

Maailma ja/või Euroopa MV klassis DN Junior, 40 võistlejat:
1.koht 40 punkti
10.koht 31 punkti
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3. Klass IceOptimist
1.
●
●
●

Edetabelis arvestatavate võistluste nimekiri:
EKV lõpptulemus
Maailma / Euroopa noorte MV
Eesti MV

2.
Edetabeli punktisumma on kolme edetabelis arvestatavate võistluste lõpptulemuste
punktisumma.
3.
Edetabelis arvestatakse võistluse lõpptulemust, sealjuures välisvõistlejaid välja ei
arvata.
4.
Esimene koht annab võistlejate arvuga võrdse arvu punkte, teine koht võistlejate arv
miinus 1 punkti jne.
5.
Punktide võrdsuse korral määrab järjestuse Eesti MV lõpptulemustes saavutatud
paremusjärjestus. Juhul kui Eesti MV ei toimu või kui kumbki võistleja ei osalenud Eesti MV,
arvestatakse koht viimase edetabelisse mineva võistluse paremusjärjestuse järgi.
6.
Maailma või Euroopa Juunioride Meistrivõistluste korral läheb arvesse parim
tulemus.
7.

Edetabel loetakse peetuks kui on peetud vähemalt üks võistlus, mis on edetabeli osa.

Näited:
Eesti võistlus, 15 võistlejat:
1.koht 15 punkti
2.koht 14 punkti jne.

Maailma ja/või Euroopa MV, 60 võistlejat:
1.koht 60 punkti
10.koht 51 punkti
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Lisa 1.
•
Võistlused peetakse eelkõige ohutust silmas pidades. Arvesse lähevad võistlused,
millel on korrektne võistlusteade, võistlusjuhis ja protokoll. Võistlusteade saadetakse välja
vähemalt 3 päeva enne võistlust, kui on teada sellel hetkel võimalikust kohast ja
võistlustingimustest.
●
Võistluskalender võib muutuda sõltuvalt jää-ja ilmaoludest.
●
Juhul kui Eesti MV jääb pidamata ette nähtud kuupäeval, siis viiakse see edasi
järgmise sobiva nädalavahetuse peale, mis teatatakse hiljemalt võistluse esialgse kuupäevale
järgneva esmaspäeva kella 21.00-ks.

