
I DAGO REGATT ehk 

HIIUMAA MEISTRIVÕISTLUSED 

AVAMEREPURJETAMISES 
 

Korraldav kogu: 

Jahtklubi DAGO MTÜ 

 

VÕISTLUSTEADE JA PURJETAMISJUHISED 

02.08.2019 Võistlusteade avalikustatud  

13.08.2019 Võistlusteade muudetud 

 

1. AEG JA KOHT 

1.1. 16.-18. august 2019, Hiiumaa, Eesti. 

 

2. REEGLID 

2.1. Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite 2017-2020 (RRS), Võistlusteate ja 

Purjetamisjuhiste alusel. 

2.2. Päikese loojangust päikese tõusuni on RRS 2. osa reeglid asendatud „Rahvusvaheliste 

laevade kokkupõrke vältimise reeglitega” (IRPCAS) ning ettenähtud tulede kandmine on 

kõikidele paatidele kohustuslik. 

2.3. Kehtivad ka ESTLYS reeglid. 

 

3.  VÕISTLUSKÕLBLIKKUS 

3.1. Regatt on lahtine ja osaleda võivad kõik ühekerelised jahid, mis omavad kehtivat ESTLYS 

mõõdukirja. 

3.2. Regatil võivad osaleda ka jahid, millel küll kehtiv ESTLYS mõõdukiri puudub, kuid millele on 

võimalik määrata tinglik ESTLYS koefitsient (varasemalt samale paadile või teistele sama 

mudeli paatidele omistatud ESTLYS koefitsiendi järgi, EJL kodulehe andmetel). Tingliku 

koefitsiendi omistab peavõistlusjuht.  

3.3. Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva 

konstruktsioonile (RT I, 13.05.2011, 3). Vastama kategooriale C.2.3 Eesti paadid peavad 

esitama väikelaeva või merelaevatunnistuse. 

3.4. Eestis registreeritud paadi kapten peab omama väikelaevajuhi kvalifikatsiooni. 

 

4. OSAVÕTUTASUD, EELREGISTREERIMINE JA REGISTREERIMINE 

4.1. Nõutud osavõtutasu on 20 eurot paadi kohta. Osavõtutasu ei tagastata. 

4.2. Osavõtu tasu saab maksta võistlusjuhile sularahas või ülekandega Jahtklubi DAGO MTÜ 

kontole: SEB EE061010602008957006 või Swedbank EE722200001120278863. 

Pangaülekandega tasudes palume selgitusse märkida: „Dago regatt“ ja osaleva paadi nimi. 

4.3. Eelregistreerimine toimub kuni 15. august kella 16:00ni. Eelregistreerimiseks palume 

kirjutada info@jkdago.ee ning saata jahi nimi, purjenumber ja kapteni nimi. 

mailto:info@jkdago.ee


4.4. Registreerimisel esitab iga paat täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse (meeskonna 

nimekirjaga). Osavõtuavalduse vormi saab regatibüroost. 

 

5. MÕÕTMINE JA KONTROLL 

5.1. Purjede asendamine on lubatud peavõistlusjuhi loal. 

5.2. Purjedel peab olema mõõtja tempel. 

5.3. Meeskonna koosseisu muutmine on lubatud peavõistlusjuhi loal. 

5.4. Võistluse ajal võidakse teha paadi varustuse pistelist kontrolli. 

 

6. VÕISTLUSTE AJAKAVA 

6.1. Võistluse ajakava on järgmine: 

Neljapäev 15. august 

16:00-17:45  Registreerimine, mõõtmine ja aluste kontroll 

Reede 16. august 

5:15 Kaptenite koosolek 

5:44 Esimene hoiatussignaal merel 

5:49 I etapi start Kärdlast Sõrule (üle Kõpu) 

              Saabumine Sõru sadamasse 

Laupäev 17. august 

 Sõru merepäevad, võistlejatele puhkus, kosutus ja meelelahutus 

Pühapäev 18. august 

 8:00 Kaptenite koosolek 

 8:55 Esimene hoiatussignaal merel 

 9:00 Teise etapi start Sõrult Kärdla suunas (läbi väina) 

6.2. Võistluskomiteel on õigus teha ajakavas muudatusi. 

 

7. PURJETAMISJUHISED 

7.1. Teated võistlejatele avaldatakse ametlikul teadete tahvlil, mis asub Kärdla sadamahoone 

klaasseinal ning Sõru sadama paadikuuri seinal.  

7.2. Kaldal antavad signaalid heisatakse sadama lipuvardas. 

7.3. Võistlusraja täpne kirjeldus avaldatakse mõlemal võistluspäeval hiljemalt enne kaptenite 

koosoleku algust ametlikul teadete tahvlil. 

 

8. START 

8.1. Stardiliini kirjeldus avaldatakse koos võistlusraja kirjeldusega mõlemal võistluspäeval enne 

kaptenite koosoleku algust ametlikul teadete tahvlil. 

8.2. Paadile, mis stardib hiljem kui 10 min pärast stardisignaali, arvestatakse tulemuseks 

mittestartinud (DNS), ilma ärakuulamiseta. 

 

9. FINIŠ 

9.1. Finišiliini kirjeldus avaldatakse koos võistlusraja kirjeldusega mõlemal võistluspäeval enne 

kaptenite koosoleku algust ametlikul teadete tahvlil. 



9.2. 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. 

 

10. PROTESTID 

10.1. Protestikomitee moodustatakse vastavalt RRS reeglile 91(a). 

10.2. RRS reegel 61 kehtib koos alljärgneva muudatusega: Paat peab informeerima 

Võistluskomiteed, oma kavatsusest protestida teise paadi vastu, vahetult pärast seda kui 

ta finišeerib või katkestab võistlussõidu. See muudab RRS reeglit 61.1(a). 

10.3. Proteste võetakse vastu poole tunni jooksul viimase jahi finišeerimisest. 

 

11. PUNKTIARVESTUS 

11.1. Kasutatakse parandatud aja arvutamiseks ESTLYS aeg-ajale meetodit. 

11.2. Kahe etapi tulemuste kokku arvutamisel kehtib vähempunktisüsteem vastavalt RRS Lisale 

A. 

11.3. Arvesse lähevad mõlemad võistlussõidud. 

11.4. Dago regatt on ühtlasi Hiiumaa lahtised meistrivõistlused avamere purjetamises. 

 

12. KARISTUSED 

12.1. RRS 44.1 on muudetud selliselt, et kahepöörde karistus on asendatud ühe-pöörde 

karistusega.  

 

13. AUHINNAD 

13.1. Regati kokkuvõttes autasustatakse kolme esimese paadi meeskonda medalitega. 

13.2. Kui tingliku koefitsiendiga paat (vt käesoleva dokumendi punkt 3.2) on koondtabelis 

esikolmikus, siis talle auhinda ei anta ning auhinna saab paremuselt järgmine kehtiva 

ESTLYS mõõdukirjaga paat. 

13.3. Autasustamine toimub Hiiumaa purjetamise hooaja lõpupeol 26. oktoobril 2019 Kärdlas. 

 

14. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE 

14.1. Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Vaata reeglit RRS 4, Otsus võistelda. 

14.2. Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast 

võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse või surma eest. 

14.3. Iga paadi omanik või tema esindaja nõustub nende tingimustega, andes registreerimisel 

allkirja. 

 

15. MUU 

15.1. Kõik paadid peavad vastavalt korraldava kogu nõudmistele kandma 

positsioneerimisseadmeid.  

 

16. TÄIENDAV INFORMATSIOON 

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda: 

Peavõistlusjuht: Meren Tamm 

Jahtklubi DAGO MTÜ 

5566 2240 

info@jkdago.ee 

mailto:info@jkdago.ee

