HINDAMISE PROTSEDUUR LOHESURFI VABASTIILI VÕISTLUSTEL
vastavalt PKRA 2009 World Cup reeglite peatükile nr. XVI, kinnitatud MTÜ Eesti
Lohesurfi Liit poolt EMV vabastiili hindamisjuhisena august 2009a.
Võistlejat saab hinnata trikkide järgi, mida ta sooritab võistlusalas. Võistlejate
võistlusalas viibimist jälgivad võistluse hindavad kohtunikud ja peakohtunik. Võistlusi
peab hindama vähemalt kolm või enam paarituarv hindavaid kohtunikke. Hindavate
kohtunike ülesandeks on hindamise alusel selgitada välja võistlejad, kes pääsevad edasi
järgmisesse võistlusringi (heat).
Lisaks peab igal võistlusel olema peakohtunik, kes jälgib võistlusreeglite ja -juhendite
täitmist, võistlusringi aegadest kinnipidamist, lipuheiskamist ja võistlejate võistlusalast
kinnipidamist.
Hindamisel ei anta trikkidele kindlat punktiväärtust, vaid iga hindav kohtunik koostab
oma äranägemise järgi ülesmärke võistlusringi läbinud võistlejate sooritustest. Lisaks
võistlusringi ajal tehtud märkmetele, peab hindav kohtunik kirjutama võistlusringi
lõppedes paarilauselise seletuse, miks tema arvates peaks jätkama just üks või teine
võistleja. Kõikide hindavate kohtunike seletused võetakse aluseks pärast võistlusringi
hindavate kohtunike omavahelise otsuse langetamisel.
Hindamiseks kasutatud lehed peavad kandma hindava kohtuniku nime. Hindavate
kohtunike poolt võistlusringi kokkuvõtvad märkmed peavad olema loetavad nii, et
peakohtunik saaks neid vajadusel võistlejatele seletada.
Hindavate kohtunike poolt täidetud hindamislehti võib arusaamatuste korral näidata
konkreetses võistlusringis võistelnud võistlejatele.
Kohtunike otsused ei kuulu edasikaebamisele.
Peakohtunik võib lasta võistlusringi korrata ainult juhul, kui ta on näinud tervet
võistlusringi ning tulemustes on suured lahknevused hindavate kohtunike
hindamislehtedega või juhul, kui võistlusringi on sattunud valed võistlejad.
VABASTIILI HINDAMISE JUHISED
Hindamine toimub terve võistlusringi jooksul, arvestades kõiki sooritatud trikke (va.
sama triki kordamine - ühe triki korduvat sooritust võetakse arvesse vaid juhul kui uuesti
sooritades on üldmulje parem). Võistlejat, kes sooritab vaid ühe keerulise triki terve
võistlusringi jooksul, ei hinnata nii kõrgelt kui võistlejat, kelle mitmed head sooritused
läbi terve võistlusringi tõestavad tema taset. Võistlusringis võetakse aluseks nö. mees
mehe vastu võistlust ja hinnatakse sooritusi lähtuvalt konkreetsest võistlusringist.
Vabastiili võistlust hinnatakse üldmulje põhjal, mille alusteks on järgmised punktid:

Tehniline raskusaste – hinnatakse maandutud trikkide tehnilist raskusastet.
Trikikombinatsioon ei pruugi alati saada kõrgemalt hinnatud kui üksik trikk (näit.
Kiteloop-mobe vs Mobe). Hindamine taandub triki kvaliteetsele sooritusele ja jõule
soorituse ajal. Näiteks arvestatakse kiteloop ja downloop trikkidel lisajõu ja amplituudi
eripära võrreldes ilma nendeta sooritatud trikkidega.
Jõud
-

– jõud triki soorituse ajal. Jõuks loetakse järgmiste tegurite kombinatsiooni:
kiirus millega trikki sooritama minnakse ja millega peale trikki jätkatakse;
lohe asend 45º või madalamal triki soorituse ajal;
triki kõrgus ja ulatus.

Riskifaktor – on otseselt seotud jõuga millega trikki sooritatakse. Samuti käib siia alla
võistleja pühendumus, tehniline ja füüsiline keerukus triki sooritusel, kriitilise momendi
kestvus soorituse vältel ja triki soorituse kvaliteet arvestades riskifaktorit.
Mitmekesisus – sooritatud trikkide mitmekesisus võistlusringi jooksul mõlemal halsil.
Trikkide sooritamine vaid ühel halsil ja ühest sõiduasendist (switch, blind) kahandab
võimalust võita võistlusring. Trikkide sooritamine erinevatel halssidel ja erinevast
sõiduasendist ning ka maandumine erinevatel sõiduasenditel suurendab võimalust võita
võistlusring.
Kõrgus – sooritatud trikkide kõrgus. Seda aspekti võetakse tugevneva või nõrgeneva
tuulega arvesse vaid juhul, kui kõrgema triki sooritusel erinevad ka riskifaktor ja
tehniline raskusaste.
Sujuvus – võistlusringi jooksul sooritatud trikkide sujuvus, aga ka järjestikuliselt
sooritatud trikkide ja maandumiste sujuvus.
Stiil – iga võistleja isiklik stiil ja hoiak kogu võistlusringi ajal ja trikkide sooritusel.
Innovatsioon – trikid, mida pole enne võistlustel sooritatud.
Kontrollitavalt, ent ekstreemselt trikkide sooritamine annab suurema võimaluse
võistlusringi võita.
Kukkumisi ja mitte sooritatud trikke ei võeta hindamisel aluseks ning nende arv ei muuda
sooritatud trikkide hindamist.
Trikki hinnatakse alates õhkutõusust ja lõpetades maandumisega.
kombinatsioone ja riskifaktorit võetakse hindamisel aluseks.
Üldkokkuvõttes hindavad kohtunikud enam trikkide kvaliteeti kui kvantiteeti.

Erinevaid

TEISED HINDAMISE ASPEKTID
Kõik poomivahetused (handle pass), mis lõpevad turvanöörist (leash) tõmbamisega, et
poomi kätte saada, ei loeta maandutud trikkideks ning neid ei hinnata.
Kinnitusaasa (chicken loop) loetakse poomi osaks. Poomivahetusel kinnitusaasast kinni
võtmist loetakse sooritatud poomivahetuseks, kuigi kõrgemalt hinnatakse puhtalt
sooritatud poomivahetust.
Kui võistleja triki maandumisel tagumikuga vett puudutab, kuid lauda ei kaota, on
lubatud trikki arvesse võtta. Olenevalt maandumise raskusest jääb iga hindava kohtuniku
otsustada, kas tegu oli kukkumisega või sooritatud trikiga.

