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VÕISTLUSTEADE



1.  REEGLID 

1.1  Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite 2013-2016 (PVR), 
Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste alusel.

1.2  Kehtivad ka järgmised reeglid:
 - ORC Rating Systems Rules; 
 - IMS Rules;
 - ESTLYS reeglid;
 - ISAF Avamere Erimäärused, kategooria 4, järgmiste eranditega:
 
 p. 4.26. - soovituslik;
 p. 5.01.1 a) ei kehti, kõigil osalejatel peab olema päästevest kandevõi-

mega vähemalt 100N; p.5.01.1. c) – soovituslik.

1.3  Kell 23.00 – 04.00 on PVR 2. osa reeglid asendatud „Rahvusvaheliste 
laevade kokkupõrke vältimise reeglitega” (IRPCAS) ning ettenähtud 
tulede kandmine on kõikidele paatidele kohustuslik.

1.4  Folkbootidele ja RJ-85-le kehtivad konstruktsiooniliste nõuete osas 
rahvusvahelised klassireeglid. Spinnakeri kasutamine on lubatud.

1.5  Kui tekib konflikt võistlusteate ja purjetamisjuhiste vahel, on purjeta-
misjuhised ülimuslikud. See muudab reeglit PVR 63.7 

2.  REKLAAM 

2.1  ISAF Reklaami Koodeks kehtib.

2.2  Paadid on kohustatud kandma Korraldava Kogu poolt valitud ja antud 
reklaami.

2.3  Isiklikku reklaami kandvad paadid peavad omama vastutava isiku rah-
vusorgani poolt nõutavat reklaamiluba. 

3.  VÕISTLUSKÕLBLIKKUS 

3.1  Regatt on lahtine ja osaleda võivad paadid, mis omavad kehtivat ORC 
või ESTLYS mõõdukirja.

3.2  Osalevad paadid peavad vastama ISAF Avamere Erimääruste kate-
gooria 4 nõuetele ja olema projekteeritud vähemalt ISO C kategooria 
nõuetele.

3.3  Eestis registreeritud paadi kapten peab omama väikelaevajuhi kvalifi-
katsiooni, välismaiste paatide kaptenite kvalifikatsioon peab vastama 
päritolumaa nõuetele.

3.4  Osavõtvad paadid jagatakse gruppidesse järgmiselt: 
 I grupp ORC GPH≤635,0
 II grupp ORC GPH=635,1-700,0
 III grupp ORC GPH≥700,1
 V grupp ESTLYS
 ESTLYS võistlusväärtuse ülempiir on 1.08. 



4.  OSALEJAD JA OSAVÕTUTASU 

4.1  Võistluskõlblik paat on kohustatud registreerima end enne võist-
luste algust Regatibüroos ja tasuma osavõtutasu. 

4.1.1  Võistelda soovival jahil peab olema:
 - kehtiv ORC või ESTLYS mõõdukiri (kui mõõdukiri on avaldatud 

EJL kodulehel, pole paberkandjal esitamine regatibüroos kohus-
tuslik).

4.2  Nõutud osavõtutasud on eurodes.

4.2.1. Osavõtutasu on võimalik tasuda võistlusel kohapeal sularahas või 
kaardiga. 4.2.3.Osavõtutasud on: ORC I 23€; ORC II 18€; ORC III 
14€; LYS 12€ 

4.2.4.  Osavõtutasu on võimalik maksta terve hooaja eest ette, mille 
puhul lõppsummast arvestatakse maha kolme regati osamaksed 
(19 võistluse asemel 16 võistluse osavõtutasu). 

4.2.4.1. ESS Kalev Jahtklubi liikmed saavad hooaja eest ette makstavat 
osavõtutasu tasuda lisaliikmemaksuna ja ilma käibemaksuta (üle-
kande selgitusse „Lisaliikmemaks 2014“).

4.2.4.2. Juriidilised isikud tasuvad hooaja eest täissummad käibemaksuga 
(ülekande selgitusse „Jahi nimi, Kolmapäevakute hooaja osavõtu-
tasu 2014“).

4.2.5.  Hooaja eest ettemaks peab olema tasutud MTÜ ESS Kalev Jaht-
klubi arveldusarvele a/a EE781010220003061010 SEB Pangas hil-
jemalt 5. mail 2014. 

5.  PURJETAMISJUHISED 
 
 Purjetamisjuhised on regatibüroos igale osalejale saadaval alates 

07.05.2014. 

6.  VÕISTLUSRADA 
 
 Võistlusrada on kirjeldatud purjetamisjuhistes. 

7.  VÕISTLUSTE AJAKAVA 
 
 7. mai - 27. august on I grupi hoiatussignaal kell 18.25.
 3. september - 8. oktoober on I grupi hoiatussignaal kell 17.25. 

8.  AUTASUSTAMINE 

8.1  Kogu seeriavõistluse iga grupi kolme esimest jahti autasustatakse 
ESS Kalev Jahtklubi hooaja lõpupeol. 

8.2  Hooaja jooksul autasustatakse iga purjetatud osavõistluse järel iga 
grupi kolme esimest jahti. 

8.3  Alates teisest osavõistlusest selgitatakse igas grupis välja grupi 
üldarvestuse liider.

9.  PUNKTIARVESTUS 

9.1  ORC gruppides kasutatakse Performance Line Inshore või Perfor-
mance Line Offshore süsteemi vastavalt rajale kolmes eri grupis.

9.2  ESTLYS gruppides kasutatakse parandatud aja arvutamiseks Time-
on-time meetodit.

9.3  Kolm halvimat võistlussõitu seeriavõistlusest kuulub mahaarvami-
sele. Halvima võistlussõidu hulka kuulub ka mitteosaletud võistlus-
sõit. 

9.4.  Time-on-time meetodi kasutamisel suletakse finiš 140% möödumisel 
grupis esimesena finišeerinud jahi raja läbimise ajast, kuid mitte hil-
jem kui kell 22.00 (07.05 - 27.08) ja kell 21.00 (03.09 - 08.10). Hiljem 
finišeerinud jaht märgitakse DNF.

9.5  Vastutuule-allatuule raja korral, kus kasutatakse Inshore Performance 
Line meetodit, suletakse finish 30 min peale esimese jahi finišeeri-
mist oma grupis, kuid mitte hiljem kui kell 22.00 (07.05 - 27.08) ja kell 
21.00 (03.09 - 08.10). Hiljem finišeerinud jaht märgitakse DNF.



10.  KARISTUSED 

10.1  PVR 44.1 on muudetud selliselt, et kahe-pöörde karistus on asenda-
tud ühe-pöörde karistusega.

10.2  Klassireeglite või PVR 4.osa või 6.osa rikkumise eest määrab protes-
tikomitee vaba valikuga karistuse. See muudab PVR reeglit 64.1. 

11.  PROTESTIKOMITEE 

 Protestikomitee moodustatakse vastavalt PVR reeglile 91(a). 

12.  VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE 

12.1  Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Vaata reeglit 4, 
Otsus võistelda.

12.2  Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võist-
luste ajal ega pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse 
või surma eest.

12.3  Registreerides võistlustele nõustub iga paadi omanik või tema esin-
daja nende tingimustega.

13.  TÄIENDAV INFORMATSIOON 

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda: 

ESS Kalev Jahtklubi,
Indrek Ilves,
Pirita tee 17, Tallinn 11911 
+372 50 52526
indrek@kjk.ee


