Tallinna Noorte Meistrivõistlused purjetamises 2019

19.-20. august 2019
Korraldav kogu
Kalev Jahtklubi
Tallinn, Pirita, Eesti Vabariik
VÕISTLUSTEADE
1. REEGLID
Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite, Võistlusteate ja
Purjetamisjuhiste alusel.
2. REKLAAM
Paatidelt võib nõuda Korraldava Kogu poolt valitud ja antud reklaami
kandmist.
3. VÕISTLUSKÕLBULIKKUS JA REGISTREERIMINE
3.1 Regatist võivad osa võtta kõik paadid klassides:
Optimist U16 sünd 2004 või hiljem,
Zoom8 U20 sünd 2000 või hiljem.
Laser 4,7 sünd 2002-2007
3.2 Registreerimiseks tasuda osavõtumaks 15. augustiks 2019 Kalevi
Jahtklubi kontole EE871010220107408016. Selgitusse märkida võistleja
nimi,purjenumber ja klass Alates 16.08.2019 tuleb tasuda kõrgendatud
osavõtumaks,mida võib tasuda ka registreerimisel sularahas.
3.3 Kui mingis klassis on 18.08.2019. kella 18:00-iks laekunud ainult kolme
võistleja osavõtumaks, jäetakse selles klassis võistlused ära ja
osavõtumaks tagastatakse.
3.4 Iga võistleja on kohustatud end registreerima Regatibüroos 19.08.2019
kl 10.30-11.30.

4. OSAVÕTUMAKSUD
4.1 Osavõtumaksu ei tagastata, v.a. punkt 3.3.
Klass
Kuni (k.a.)
Alates
15.08.2019 16.08.2019
Optimist
20€
25€
Zoom8
20€
25€
Laser 4,7 20€
25€

5. AJAKAVA
5.1 Esmaspäev 19.08.2019
Registreerimine 10:30-11:30
1. Esmaspäev 19.08.2019 1.sõidu hoiatussignaal 13:00
Teisipäev 20.08.2019
1. sõidu hoiatussignaal 11:00
Võistluste lõpetamine ASAP
5.2 20.08.2019. ei anta hoiatussignaali peale kella 15:00.
5.3 Klasside stardijärjestus on kirjeldatud Purjetamisjuhistes.
6. PURJETAMISJUHISED
Purjetamisjuhised pannakse ametlikule teadetetahvlile Regatibüroos
19.08.2019 kell.11.00
8. VÕISTLUSRAJAD
Võistlusrajad on kirjeldatud Purjetamisjuhistes.
9. PUNKTIARVESTUS
9.1 Kehtib Vähempunktisüsteem vastavalt PVR Lisale A.
9.2 Üks võistlussõit peab olema lõpetatud, et lugeda võistlus ametlikult
toimunuks.
9.3 a) Kui lõpetatakse üks kuni kolm võistlussõitu, on paadi võistlusseeria
punktisummaks tema kõigi võistlussõitude punktide summa.
b) Kui lõpetatakse neli või rohkem võistlussõitu, on paadi võistlusseeria

punktisummaks tema kõigi võistlussõitude punktide summa, millest on välja
arvatud kõige halvema võistlussõidu punktid.
10. RAADIOSIDE
Välja arvatud hädaolukorras, ei tohi paat võistlemise ajal teha raadio
ülekandeid ega võtta vastu raadio teel antavat informatsiooni, mis pole
kättesaadav kõikidele paatidele. See piirang kehtib ka mobiiltelefonide
kohta.
11. AUHINNAD
11.1 Välja antakse Tallinna Noorte Meistrivõistluste 2019 auhinnad iga
klassi kolmele paremale.
12.VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Vaata reeglit 4, Otsus
võistelda. Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel,
võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse või
surma eest.
13. TELEVISIOON JA MEEDIA
Võistlustele registreerimisel, annab iga võistleja Korraldajale loa toota,
kasutada ja näidata, ilma igasuguse kompensatsioonita, Korraldaja omal
äranägemisel igat sorti fotosid, filme, otseülekandeid ja muid ülesvõtteid,
kus võistleja osaleb ning mis on võetud Võistluste ajal vastavalt
Võistlusteates või Purjetamisjuhistes toodud ajavahemikul.
14. TÄIENDAV INFORMATSIOON
Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge palun mart@kjk.ee.

