Kärdla Purjutuur
Purjetamise seeriavõistlus Kärdla lahel
6. juuni – 12. september 2019
Kärdla, Hiiumaa

VÕISTLUSTEADE JA PURJETAMISJUHISED
Korraldav kogu: Jahtklubi DAGO, koostöös Hiiu Purjelaeva Seltsiga
1.
REEGLID
1.1. Võistlused viiakse läbi vastavalt reeglitele, mis on määratletud World Sailing
Purjetamise Võistlusreeglites (RRS 2017-2020) ehk PVRis, võistlusteates ja
purjetamisjuhistes.
1.2. Kehtivad ka ESTLYS reeglid.
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.
2.
VÕISTLUSKÕLBULIKKUS JA REGISTREERIMINE
2.1. Regatt on lahtine ja osaleda võivad purjejahid, mis omavad kehtivat ESTLYS
mõõdukirja või millele on võimalik leida tehase LYS.
2.2. Eestis registreeritud jahi kapten peab omama väikelaevajuhi kvalifikatsiooni.
2.3. Võistlused toimuvad ühes stardigrupis. Klassilipuks on koodivimpel nr 1.
2.4. Võistluskõlbulik paat on kohustatud registreerima end enne võistluste algust
Regatibüroos ja tasuma osavõtutasu.
2.5. Osavõtutasu
2.5.1. Etapi osavõtutasu on 10 eurot paadi kohta.
2.5.2. Osavõtutasu on võimalik maksta kogu hooaja (8 etapi) eest ette, mille puhul
on hooaja maks 50 eurot.
2.5.3. Osavõtu tasu saab maksta võistlusjuhile sularahas või ülekandega Jahtklubi
DAGO MTÜ kontole: SEB EE061010602008957006 või Swedbank
EE722200001120278863.
3.
VÕISTLUSTE AJAKAVA
3.1. Võistlusseeria toimub kuues etapis. Etappide kuupäevad on:
I etapp – 06.06.2019 (N)
II etapp – 20.06.2019 (N)
III etapp – 12.07.2019 (R)
IV etapp – 25.07.2019 (N)
V etapp – 02.08.2019 (R)
VI etapp – 15.08.2019 (N)
VII etapp – 29.08.2019 (N)
VIII etapp – 12.09.2019 (N)

3.2. Kõikidel etappidel toimub kaptenite koosolek kell 17:45 ning hoiatussignaal
antakse kell 18:25.
4.
VÕISTLUSRADA
4.1. Võistlused võivad toimuda kas kahe märgi vahel (vastu-allatuule rada) või
kokkulepitud navigatsioonimärkide vahel.
4.2. Võistlusrada pannakse üles Kärdla sadamahoones olevale Jahtklubi DAGO ja
Hiiu Purjelaeva Seltsi logodega tahvlile hiljemalt kell 17:45 ning tutvustatakse
enne iga etappi toimuval kaptenite koosolekul.
5.
START
5.1. Võistlussõitude stardid toimuvad PVR reegli 26 järgi
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5.2. Stardiliin on merel stardilaeval asuva oranži lipu ja lipu, poi või
navigatsioonimärgi vahel.
6.
FINIŠ
6.1. Finiš on merel kohtunike laeval asuva oranži lipu ja lipu, poi või
navigatsioonimärgi vahel.
6.2. Finiš suletakse, kui möödub 150% esimesena finišeerinud jahi raja läbimise
ajast (kontrollaeg). Kontrollaega loetakse alates stardist. Paadid, mis ei finišeeri
kontrollaja jooksul, märgitakse mittefinišeerinuks (DNF) ilma ärakuulamiseta.
7.
PUNKTIARVESTUS JA AUTASUSTAMINE
7.1. Tulemuste arvutamisel kasutatakse ESTLYS aeg-ajale meetodit.
7.2. Tulemuste arvutamisel kehtib enampunktisüsteem (I koht saab startinud
paatide arvuga võrdse punktide arvu, II koht startinud paatide arv -1 jne.).
7.3. Üks halvim võistlussõit seeriavõistlusel kuulub mahaarvamisele. Halvima
võistlussõidu hulka kuulub ka mitteosaletud võistlussõit.

7.4. Seeriavõistluse koondtabeli arvestusse ei lähe nö külalisjahtide tulemused.
Külalisjahtideks peame aluseid, kes osalevad vaid ühel etapil kaheksast.
7.5. Kogu seeriavõistluse kolme esimest jahti autasustatakse Hiiumaa purjetamise
hooaja lõpupeol.
8.
VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
8.1. Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel.
8.2. Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega
pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse vm kahju eest.
8.3. Registreerides võistlustele nõustub iga paadi omanik või tema esindaja nende
tingimustega.
9.
PROTESTID JA HEASTAMISTAOTLUSED.
9.1. Proteste ja heastamistaotlusi võetakse vastu veerand tunni (15 minuti) jooksul
alates peale viimase jahi otste kinnitamisest sadamas. Finišis peab protestiv
jaht teatama protestitava jahi purjenumbri.
10. TÄIENDAV INFORMATSIOON
Korraldav kogu: Jahtklubi DAGO, koostöös Hiiu Purjelaeva Seltsiga
Peavõistlusjuht: Meren Tamm, 5566 2240
Lisainfo: Einar Aru, 5750 1298
Info, juhised ja tulemused: http://jkdago.ee/

Muudatused:
28.06.2019 – lisatud punkt 7.4; parandatud punkt 7.5.

