HOLM - KJK KOLMAPÄEVAREGATT 2020
Korraldav kogu: KALEVI JAHTKLUBI, Tallinn, Eesti Vabariik
VÕISTLUSTEADE
1. REEGLID
1. Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite 2017-2020 (PVR), Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste alusel.
1.2 Kehtivad ka järgmised reeglid:
- ORC Rating Systems Rules (ORC klassides)
- IMS Rules (ORC klassides)
- FOLKBOOT klassireeglid (spinnakeri kasutamine on lubatud)
- DRAAKON klassireeglid;
- World Sailing avamerepurjetamise erimäärused, kategooria 4, ORC klassis järgmiste eranditega:
p.4.26. - soovituslik;
p.5.01.1 a) - ei kehti, kõigil osalejatel peab olema päästevest kandevõimega 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 Lubatud on kasutada kantivat kiilu, kui see on deklareeritud. Käesolev punkt muudab PVR reeglit 51, PVR
reeglit 52 ei kohaldata.
1.5 Vanematel jahitüüpidel, mille konstruktsioon ei võimalda täita kõiki erimääruste reegleid, võib ette näha
erandeid.
2. REKLAAM
2.1 Kehtib World Sailing Reklaami Koodeks.
2.2 Paadid on kohustatud kandma Korraldava Kogu poolt valitud ja antud reklaami.
2.3 Isiklikku reklaami kandvad paadid peavad omama vastutava isiku rahvusorgani poolt nõutavat reklaamiluba.
3. VÕISTLUSKÕLBULIKKUS
3.1 Regatt on lahtine ja osaleda võivad jahid, mis omavad kehtivat ORC, Folkboot või Draakon klassi mõõdukirja.
Kui mõõdukiri on avaldatud EJL kodulehel, pole paberkandjal esitamine regatibüroos kohustuslik.
3.2 Eestis registreeritud paadi kapten peab omama väikelaevajuhi kvalifikatsiooni, välismaiste paatide kaptenite
kvalifikatsioon peab vastama päritolumaa nõuetele.
3.3 Osavõtvad paadid jagatakse gruppidesse järgmiselt:
I grupp

ORC I 16,500 >= CDL > 9,104

II grupp

ORC II

9,104 >= CDL > 8,41

III grupp ORC III 8,41 >= CDL > 6,65
IV grupp ORC IV
V grupp

CDL ≤ 6,65

DRAAKON

VI grupp FOLKBOOT
4. OSALEJAD JA OSAVÕTUTASU
4.1 Võistluskõlbulik paat on kohustatud registreerima end enne võistluste algust regatibüroos ja tasuma osavõtutasu.
4.1.1 Võistelda soovival jahil peab olema:
- kehtiv ORC, FOLKBOOTvõi DRAAKON klassi mõõdukiri (kui ORC mõõdukiri on avaldatud EJL kodulehel,
pole paberkandjal esitamine Regatibüroos kohustuslik).
4.2 Nõutud osavõtutasud on eurodes ja ei sisalda käibemaksu.
4.2.1 Osavõtutasu on võimalik tasuda võistlusel kohapeal sularahas või kaardiga.
4.2.2 Osavõtutasud: I grupp 35€; II grupp 30€; III grupp 25€; IV grupp 20€; V grupp 15€; VI grupp 15€.
4.2.3 Osavõtutasu on võimalik maksta terve hooaja eest ette, mille puhul lõppsummast arvestatakse maha kolme
regati osamaksed (16 võistluse asemel 14 võistluse osavõtutasu).
4.2.3.1. Kalevi Jahtklubi liikmed saavad hooaja eest ette makstavat osavõtutasu tasuda lisaliikmemaksuna ja ilma
käibemaksuta (ülekande selgitusse „Lisaliikmemaks 2020“).
4.2.3.2. Juriidilised isikud tasuvad hooaja eest täissummad käibemaksuga (ülekande selgitusse „Jahi nimi,
Kolmapäevakute hooaja osavõtutasu 2020“).
4.2.4 Hooaja eest ettemaks peab olema tasutud Kalevi Jahtklubi MTÜ arveldusarvele EE781010220003061010 SEB
Pank hiljemalt 17. juunil 2020.
5. PURJETAMISJUHISED
Purjetamisjuhised on regatibüroos igale osalejale saadaval alates 03.06.2020.
6. VÕISTLUSRADA
Võistlusrada on kirjeldatud purjetamisjuhistes.
7. VÕISTLUSTE AJAKAVA
3. juuni - 26. august on esimene hoiatussignaal kell 18.25.
2. september - 7. oktoober on esimene hoiatussignaal kell 17.25.
8. AUTASUSTAMINE
8.1 Kogu seeriavõistluse iga grupi kolme esimest jahti autasustatakse Kalevi 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 TIME-ON-TIME Coastal/Long Distance või TIME-ON-TIME Windward/Leeward
Triple Number süsteemi vastavalt rajale.
9.2 DRAAKON ja FOLKBOOT gruppides klassisõit.

9.3 Kolm halvimat võistlussõitu seeriavõistlusel kuulub mahaarvamisele. Halvima võistlussõidu hulka kuulub ka
mitteosaletud võistlussõit.
9.4 FOLKBOOT grupis noorte Kolmapäevaregati raames peetud võistlussõitude tulemusi ei liideta koondarvestusse.
9.5 Navigatsioonimärkide vahelise raja korral suletakse finiš 140% möödumisel grupis esimesena finišeerinud jahi
raja läbimise ajast, kuid mitte hiljem kui kell 22.00 (03.06 - 26.08) ja kell 21.00 (02.09 - 7.10). Hiljem finišeerinud
jaht märgitakse DNF.
9.7 Vastutuule-allatuule raja korral suletakse finish 45 min möödumisel grupis esimesena finišeerinud jahi raja
läbimise ajast, kuid mitte hiljem kui kell 22.00 (03.06 - 26.08) ja kell 21.00 (02.09 - 7.10). Hiljem finišeerinud jaht
märgitakse DNF.
10. KARISTUSED
10.1 PVR 44.1 on muudetud selliselt, et kahe-pöörde karistus on asendatud ühe-pöörde karistusega.
10.2 Klassireeglite või PVR 4.osa või 6.osa rikkumise eest määrab protestikomitee 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, võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud
materiaalse kahju, vigastuse või surma eest.
12.3 Registreerides võistlustele nõustub iga paadi omanik või tema esindaja nende tingimustega.
13. TÄIENDAV INFORMATSIOON
Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda:
Kalevi Jahtklubi MTÜ
Lauri Kurvits
Pirita tee 17, Tallinn 11911
+372 5086355
lauri@kjk.ee

