AMSERV - KJK KOLMAPÄEVAREGATT 2022
Korraldav kogu: KALEVI JAHTKLUBI, Tallinn, Ees Vabariik
VÕISTLUSTEADE
1. REEGLID
1. Rega viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite 2021-2024 (PVR), Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste alusel.
1.2 Keh vad ka järgmised reeglid:
- ORC Ra ng 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 keh , 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 väl mise
reeglitega” (IRPCAS) ning e enähtud tulede kandmine on kõikidele paa dele kohustuslik.
1.4 Lubatud on kasutada kan vat 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 e e näha
erandeid.
2. REKLAAM
2.1 World Sailing Reklaami Koodeks keh b.
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 Rega on lah ne ja osaleda võivad jahid, mis omavad keh vat ORC, Folkboot või Draakon klassi
mõõdukirja. Kui mõõdukiri on avaldatud EJL kodulehel, pole paberkandjal esitamine rega büroos kohustuslik.
3.2 Ees s registreeritud paadi kapten peab omama väikelaevajuhi kvaliﬁkatsiooni, välismaiste paa de
kaptenite kvaliﬁkatsioon peab vastama päritolumaa nõuetele.
3.3 Osavõtvad paadid jagatakse gruppidesse järgmiselt:
I grupp

ORC I 16,500 >= CDL > 9,30

II grupp ORC II

9,30 >= CDL > 8,41

III grupp ORC III 8,41 >= CDL > 7,0
IV grupp ORC IV

CDL ≤ 7,0

V grupp DRAAKON
VI grupp FOLKBOOT
4. OSALEJAD JA OSAVÕTUTASU
4.1 Võistluskõlbulik paat on kohustatud registreerima end enne võistluste algust Manage2sail.com kalendris
vastava rega lehel ja tasuma osavõtutasu.
4.1.1 Võistelda soovival jahil peab olema:
- keh v ORC, FOLKBOOT või DRAAKON klassi mõõdukiri (kui ORC mõõdukiri on avaldatud EJL
kodulehel, pole paberkandjal esitamine rega büroos kohustuslik).
4.2 Nõutud osavõtutasud on eurodes ja ei sisalda käibemaksu.
4.2.1 Osavõtutasu on võimalik tasuda pangamaksena MTÜ Kalevi Jahtklubi pangakontole SEB PANK
konto EE781010220003061010 ja selgituseks: Kolmapäevarega 2022 / Võistluse kuupäev / „Jahi
nimi ja/või purjenumber“. Tasuda on võimalik ka võistlusel kohapeal kaardiga või sularahas.
4.2.2 Osavõtutasud liikmetele: I grupp 35€; II grupp 30€; III grupp 25€; IV grupp 20€;V grupp 15€; VI
grupp 15€ ning juriidilisele isikule ja mi eliikmele lisandub käibemaks.
4.2.3 Osavõtutasu on võimalik maksta terve hooaja eest e e, mille puhul lõppsummast arvestatakse
maha kolme rega osamaksed (21 võistluse asemel 18 võistluse osavõtutasu).
4.2.3.1. Kalevi Jahtklubi liikmed saavad hooaja eest e e makstavat osavõtutasu tasuda
lisaliikmemaksuna (ülekande selgitusse Kolmapäevarega 2022 „Lisaliikmemaks ja jahi nimi“)
väljastatud arve alusel.
4.2.3.2. Mi eliikmed ja juriidilised isikud tasuvad hooaja eest (ülekande selgitusse
Kolmapäevarega 2022 ja „Jahi nimi,“) väljastatud arve alusel.
4.2.4 Hooaja eest e emaks peab olema tasutud hiljemalt esimese rega lõpuks.
5. PURJETAMISJUHISED
Purjetamisjuhised avaldatakse korraldava kogu veebilehel ja ametlikul teadetetahvlil hiljemalt 03.05.2022.
6. VÕISTLUSRADA
Võistlusrada on kirjeldatud purjetamisjuhistes.
7. VÕISTLUSTE AJAKAVA
Võistlused toimuvad vastavalt KJK võistluste kalendrile.
Kuni 31. august on esimene hoiatussignaal kell 18.25.
Alates 1. september on esimene hoiatussignaal kell 17.25.
8. AUTASUSTAMINE
8.1 Kogu seeriavõistluse iga grupi kolme esimest jah autasustatakse Kalevi Jahtklubi hooaja lõpupeol.
8.2 Hooaja jooksul autasustatakse iga purjetatud osavõistluse järel iga grupi kolme esimest jah .
8.3 Alates teisest osavõistlusest selgitatakse igas grupis välja grupi üldarvestuse liider vähempunk süsteemi
alusel.

8.4 ORC I ja ORC II gruppidele peetakse läbi hooaja lisaks ühist arvestust, mille võitjat autasustatakse hooaja
lõpus.
9. PUNKTIARVESTUS
9.1 ORC gruppides kasutatakse Single Number All Purpose TIME-ON-TIME või Triple Number
Windward/Leeward TIME-ON-TIME süsteemi vastavalt rajale.
9.2 DRAAKON ja FOLKBOOT gruppides toimub klassisõit.
9.3 Kolm halvimat võistlussõitu seeriavõistlusel kuulub mahaarvamisele. Halvima võistlussõidu hulka kuulub ka
mi eosaletud võistlussõit.
9.4 FOLKBOOT grupis noorte kolmapäevarega
koondarvestusse.

raames peetud võistlussõitude tulemusi ei liideta

9.5 Navigatsioonimärkide vahelise raja korral suletakse ﬁniš 140% möödumisel grupis esimesena ﬁnišeerinud
jahi raja läbimise ajast, kuid mi e hiljem kui kell 22.00 (04.05 - 31.08) ja kell 21.00 (07.09 - 12.10). Hiljem
ﬁnišeerinud jaht märgitakse DNF.
9.6 Vastutuule-allatuule raja korral suletakse ﬁniš 45 min möödumisel grupis esimesena ﬁnišeerinud jahi raja
läbimise ajast, kuid mi e hiljem kui kell 22.00 (04.05 - 31.08) ja kell 21.00 (07.09 - 12.10). 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 protes komitee vaba valikuga karistuse. See
muudab PVR reeglit 64.1.
11. PROTESTIKOMITEE
Protes komitee moodustatakse vastavalt PVR reeglile 91(a).
12. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
12.1 Võistlejad osalevad rega l täielikult oma vastutusel. Vaata reeglit 3 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 ngimustega.
13. TÄIENDAV INFORMATSIOON
Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda:
Kalevi Jahtklubi MTÜ
Ain Roosma
Pirita tee 17, Tallinn 11911
+372 5048228
ain@kjk.ee

