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1. REEGLID 
1.1 Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite 2017 – 2020 (PVR), Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste 

alusel. 
1.2 Lisaks  kehtivad järgmised reeglid: 
1.2.1 ORC Rating Systems (ORC klassides) 
1.2.2 IMS Rules ( ORC klassides) 
1.2.3 Folkboot klassireeglid (spinnakeri kasutamine on lubatud) 
1.3 World Sailing avamerepurjetamise erimäärused, kategooria 4, klassis ORC 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. 

1.4 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. TEATED VÕISTLEJATELE  
2.1 Teated võistlejatele pannakse välja ametlikule teadetetahvlile Kalevi Jahtklubi  sadamas. 
 
3. KALDAL ANTAVAD SIGNAALID 
3.1. Kaldal antavad signaalid heisatakse Kalevi Jahtklubi sadama kontori juures olevasse lipumasti. 
3.2. Kaldal heisatud signaallipp AP tähendab: kõik eelolevad sõidud on edasi lükatud. Oodake järgmist 

informatsiooni. 
 
4. VÕISTLUSTE AJAKAVA 
Laupäev, 6. juuni, 2020  9.00 – 10.15 registreerimine Kalevi Jahtklubi sadama regatibüroos 

11.00 I grupi hoiatussignaal 
 
5. KLASSILIPUD 
5.1. Klass ja lipud 

5.1.1. I grupp ORC I -  numbrilipp nr 1 
5.1.2. II grupp ORC II - numbrilipp nr 2 
5.1.3. III grupp ORC III – numbrilipp nr 3 
5.1.4. IV grupp Folkboot – klassilipp tähisega F valgel taustal 

 



6. VÕISTLUSALA 
6.1 Võistlusala on Tallinna lahel ümber Naissaare. 
6.2 Raja joonis lisas nr. 1 
 
7. START 
7.1 Võistlussõitude stardid toimuvad PVR 26 järgi. 
7.2 Stardiliin on kohtunikelaeval asuva oranzi lipu ja laevast vasakul asuva oranzi lipuga poi vahel. 
7.3 Stardigruppide stardid antakse vähemalt viieminutilise intervalliga. 
7.4 Starditakse alljärgnevas järjestuses: Folkboot, ORC III, ORC II, ORC I. Starti võib  anda ka mitmele grupile 
korraga. 
7.5 Iga grupi start on avatud 10 minutit pärast oma grupi jahtide starti. 
7.6 Paadid mille stardiprotseduur ei käi, peavad hoiduma stardialast eemale. 

 
8. FINIŠ 
8.1 Finišiliin on Pirita jõel (FO) ilmajaama majakese ja parempoolsel muulil oleva valge joone vahel. 
 
9. KARISTUSED 
9.1. Purjetamise võistlusreeglite 2. osa reeglite rikkumise eest rakendatakse muudetud reeglit 44.1 ja 44.2  

s.o.: karistuse kandmiseks nõutakse ühte pauti ja ühte halssi. 
9.2. Teiste rikkumiste eest võib trahvida jahti 1-5% parandatud aja lisamise või kohakaristusega. 

 
10. KONTROLLAEG 
10.1 Finiš suletakse 140% möödumisel grupi esimesena finiseerunud jahi raja läbimise ajast. 

 
11. PROTESTID 
11.1 PVR reegel 61 kehtib koos alljärgneva muudatusega: Paat peab informeerima Võistluskomiteed oma 

kavatsusest protestida teise paadi vastu, vahetult peale seda kui ta finišeerib või katkestab võistlussõidu. 
See muudab PVR reegli61.1(a). 

11.2 Protesti kontrollaeg on 60 minutit. Sama kontrollaeg kehtib ka heastamisnõuetele. See muudab PVR 
reeglit 62.2. 
 

12. PUNKTIARVESTUS 
12.1 ORC gruppides kasutatakse TIME ON TIME Coastal/Long Distance punktiarvestuse meetodit. 
12.2. Folkboot klassil on klassisõit.  
12.3. Kehtib Vähempunktisüsteem vastavalt PVR Lisale A. 

 
13. OHUTUSEESKIRJAD 
13.1 Võistlejate tähelepanu pööratakse PVR põhireeglitele 1 ja 4. Eriti peavad võistlejad      hindama oma 
võimekust, paadi seisukorda ja olema kindel, et nad suudavad startida ning võistelda ilma igasuguse riskita mis 
võib tuleneda tuule tugevusest, vee- ja ilmastikuoludest. 
13.2 Paat, mis katkestab võistlussõidu peab sellest informeerima Võistluskomiteed. 
 
14. RAADIOSIDE 
14.1. Võistluskomitee suhtleb regati ajal võistlejatega VHF kanalil 11.  
14.2. Võistluskomitee võib suuliselt kinnitada iga võistlussignaali VHF kanalil 11.  
14.3. Raadioülekande ebaõnnestumine või vale ajastamine ei anna õigust heastamise küsimiseks. See 
muudab PVR reeglit 62.1(a). 
 
15. AUHINNAD JA AUTASUSTAMINE 
15.1. Auhindadega autasustatakse 3 esimest kui grupis on vähemalt 4 osalejat. Kui on vähem kui 4 osalejat 
grupis, siis saab auhinna ainult esikoha jaht. 
15.2. Korraldaja võib välja anda ka teisi eriauhindu. 
15.2. Regati parimate autasustamine toimub koos E4 Karikavõistluse autasustamisega 14. juunil. 
  
16. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE 



16.1 Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Vaata purjetamise võistlusreeglite esimese osa 
reeglit 4, Otsus võistelda.  
16.2 Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud 
materiaalse kahju, vigastuse või surma eest. 
16.3 Registreerides võistlustele nõustub iga paadi omanik või tema esindaja nende tingimustega. 
  
 
Kontakt Regatibüroos: +372 5077217 Piret Salmistu 
Peavõistlusjuht: Agnes Lill 
 
 
 

 


