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HOOAJA LÕPUVÕISTLUS 
 

10. oktoober 2020 
Kalevi Jahtklubi 

 

PURJETAMISJUHISED 
 
 

1. Reeglid 
1.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (PVR 2017- 2020), võistlusteate, 
Meresõiduohutuse, Rahvusvahelise laevade kokkupõrgete vältimise konventsiooni ja käesolevate 
purjetamisjuhiste alusel. 

        1.2 Kehtivad  
      - ORC Rating Rules;  
      - International Measurement System (IMS);  
      - Folkboot klassireeglid (spinnakeri kasutamine on lubatud);  
      - Draakon klassireeglid;  
      - World Sailing avamerepurjetamise erimäärused, kategooria 4 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. Lubatud on kasutada kantivat kiilu, kui see on deklareeritud. Käesolev punkt muudab PVR          
reeglit 51, PVR reeglit 52 ei kohaldata 
       1.4. Vanematel jahitüüpidel, mille konstruktsioon ei võimalda täita kõiki erimääruste reegleid,   
võib ette näha erandeid. 
        1.5 Kui tekib keeleline konflikt reeglite vahel, loetakse määravaks inglisekeelne tekst. 
 
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 
4.1  10:00 – 11:00 registreerimine. 
4.2. 12:00 esimese stardi 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 
5.1.5. V grupp DRAAKON – klassilipp tähisega D valgel taustal 



 
6. Võistlusala 

6.1. Võistlusala on Tallinna lahel 
6.2. Raja kirjeldus antakse enne starti stardilaeval asuvalt mustalt tahvlilt. Märkide kirjeldus LISA 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: Draakon, 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 kohtunike laeval asuva oranzi lipu ja laevast vasakul asuva oranzi lipuga poi 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 finišeerunud 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  reegli 61.1(a). 
11.2. Protesti kontrollaeg on 30 minutit, alates päeva viimase jahi finišeerimist. 
11.3. 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 või 
TIME-ON-TIME Windward/Leeward Triple Number süsteemi vastavalt rajale. 
12.2. Folkbootidel ja Draakonitel klassisõit. 

 
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. 

 
 
LISA 1 – pöördemärkide ligikaudsed koordinaadid ja nimetused 

Märk nr 1 Russalka madala läänepoi              59°27,31’N   24°47,59’E 

           nr 2 Katariina kai idapoi                       59°28,37’N   24°44,14’E 

           nr 3 Kollane poi                                    59°30,00’N   24°46,36’E 

           nr 4 Paljassaare idatooder                     59°29,91’N   24°42,35’E 

           nr 5 Tallinna teljepoi nr 2                     59°31,52’N   24°43,94’E 



           nr 6 Miiduranna vraki keratooder         59°29,95’N   24°47,91’E 

           nr 7 Stardiliini märk 

           nr 8 Lisamärk 
 
  
 
 
 

 


