
   

    
 
 
                                 VÕISTLUSTEADE 
                                  KJK- Delfi kolmapäevaregatt 
 
 
1.  Aeg ja koht 
KJK-Delfi kolmapäeva regati viib läbi KJK  ajavahemikul 04.05.2011 -  26.10.2011. Tallinna 
lahel. 
 
2.    Reeglid 
Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite ( PVR 2009-2012), ORC määruste,   

võistlusteate ja purjetamisjuhiste alusel. 
2.1 Osalevad jahid peavad omama kehtivat mõõdukirja. Jahi kaptenil peab olema juhtimisõigust 

tõendav dokument. Jahil peab olema kehtiv vastutuskindlustus. 
   
3.     Reklaam 
Võistluste korraldajate poolt antud reklaamide kandmine on kohustuslik. Selle nõude 

mittetäitmisel võidakse võistleva jahi tulemus antud võistlussõidus tühistad 
 
4. Grupid 
    ORC I grupp    GPH ≤ 615,0   
    ORC  II grupp  GPH    615,1 � 655,0 
    ORC III grupp  GPH    655,1 � 710.0 
    ORC IV grupp  GPH ≥ 710,1 
    Katamaraanid 
 
5. Auhinnad 
Autasustatakse iga seeriavõistluse gruppide kolme parimat jahti ja kuu kokkuvõttes gruppide kuu 

parimat meeskonda,. Kogu seeriavõistluse võitjaid autasustatakse hooaja lõpetamisel.  
 
6. Registreerimine 
Võistlustele registreerimine toimub hiljemalt 45 min. enne starti sadama kontoris. 
 
7. Osavõtumaks 
Nõutud osavõtumaks tuleb tasuda enne starti kohapeal. 
Stardimaks gruppidele on:  ORC I -      15.00 eur            
                                             ORC II- III-   13.00 eur            
                                             ORC IV-      10.00 eur            
                                    Katamaraanid-            5.00 eur            
 
8. Ajakava 
Seeriavõistlus toimub ajavahemikul   04.05.2011. � 26.10.2011. vastavalt kalendrile. 
04.05.2011 � 31.08.2011 on  võistluspäeva esimene start kell 18.30. 
07.09.2011.-  26.10.2011 on  võistluspäeva esimene start kell 17.30. 
 
9. Purjetamisjuhised 
Purjetamisjuhised on saadaval enne esimest seeriavõistlust. 
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10. Võistlusrajad 
Võistlusrajad on Tallinna lahel. Kasutataks kas vastutuule- allatuule rada või rada, mis on 

Tallinna lahel asuvate navigatsioonimärkide vahel. 
 
11. Punktiarvestus 
Kasutatakse nii TIME-ON- TIME INSHORE kui TIME �ON-TIME OFFSHORE süsteemi   

vastavalt rajale. Kolm halvimat võistlussõitu seeriavõistlusest kuulub mahaarvamisele. Halvima 

võistlussõidu hulka kuulub ka mitteosaletud seeriavõistlus. 
  
12. Raadioside 
Kasutatakse võimaluse korral raadiosidet võistlejatele teadete edastamiseks nii stardis kui   kogu 
võistluse jooksul. Stardis teavitatakse võimaluse korral valesti startinud jahte.  Raadioside 

puudumine ei ole protesti aluseks. 
 
13. Vastutusest äraütlemine 
Võistlejad osalevad Võistlustel täielikult omal vastutusel ( PVR reegel 4, Otsus võistelda). 

Korraldaja ega keegi tema ametnikest või esindajatest ei võta  vastutust võistluste eel, ajal ega 

pärast seda nii merel kui maal materiaalse kahju ja vigastuste eest nii isikutele kui  
varustusele. 
 
 
 
Täiendav informatsioon: 
Teadetetahvel,  
KJK Pirita tee 17 Tallinn 
 
   
 
   
 


