
 

 

I Oti regatt 

ehk 2019. aasta Hiiumaa purjetamise 

meistrivõistlused Optimist klassis 

PURJETAMISJUHISED 

1. AJAKAVA 

9:00-10:00 Registreerimine 

10:00-10:30 Võistluse avamine, treenerite ja võistlejate 

koosolek 

10:30-11:25 Paatide ettevalmistus, 

mereleminek, harjutused merel 

11:25 Esimese sõidu hoiatussignaal 

11:30 Esimese sõidu start 

… Kokku sõidetakse maksimaalselt 5 võistlussõitu. 

Hiliseim võimalik hoiatussignaal kell 15:00. 

orient. 16:00 Autasustamine 

2. INFO JA TEATED 

2.1 Regatibüroo asub Orjaku saalimajas. 

2.2 Teated võistlejatele ja vajadusel täiendavad purjetamisjuhised 

postitatakse ametlikule teadete tahvlile saalimaja klaasseinal. 

2.3 Kaldal antavad signaalid (kui neid on vaja) heisatakse Orjaku 

sadama lipumastis. 



 

 

3. VÕISTLUSRADA 

3.1 Võistlussõitu sõidetakse all joonisel kirjeldatud raja järgi järjestuses 

Start-1-2-1-2-Finiš 

 



 

 

4. KLASSILIPP 

4.1 Klassilipuna kasutatakse signaallippu nr 1. 

 

5. MÄRGID 

5.1. Kasutusel on järgmised märgid: 

- Stardi- ja finišiliini märgid: mõlemad on punased koonused 

- Pöördemärgid: ülemine on kollane koonus, alumised väravad 

on kollased silindrid. 

6. START 

6.1 Võistlussõidud starditakse kasutades Purjetamise 

Võistlusreeglite punkti 26. 

Minutit enne 

stardisignaali 

Nähtav signaal Helisignaal Tähendab 

 

5 Klassilipp tõstetakse 

 

Üks lühike Hoiatussignaal 

4 P ehk PAPA tõstetakse 

 

Üks lühike Ettevalmistussignaal 

1 P ehk PAPA langetatakse 

 

Üks pikk Üks minut stardini 

0 Klassilipp langetatakse 

 

Üks lühike Stardisignaal 



 

 

 

6.2 Stardiliin on võistluskomitee alusel oleva oranži lipu ja 

stardimärgi rajapoolse külje vahel. 

6.3 Stardikaristusena kehtib Purjetamise Võistlusreeglite punkt 

29 (nn PAPA reegel, kus valestardi teinud paat peab purjetama 

täielikult tagasi stardiliini või ühe selle pikenduse stardieelsele 

poolele ning ületama stardiliini uuesti). Võistluskomitee kasutab 

valestardi tähistamiseks üksiku või üldise tagasikutse lippu. 

7. FINIŠ 

7.1 Finišiliin on võistluskomitee alusel oleva sinise lipu ja 

finišimärgi rajapoolse külje vahel. 

8. KONTROLLAEG 

8.1 Võistlussõidu kontrollaeg on 60 minutit. Võistlussõit 

katkestatakse kui eelnimetatud kontrollaeg on ületatud. 

Paatidele, mis pole antud aja sees finišeerinud, arvestatakse 

tulemuseks mittefinišeerimine (DNF) ilma ärakuulamiseta.  

9. PROTESTID JA HEASTAMISTAOTLUSED 

9.1 Protestivormid on saadaval regatibüroos. Protestid tuleb 

esitada protestikomitee juhile Meren Tammele. 

9.2 Protestid ja heastamis- või uuestiavamise taotlused peab 

esitama hiljemalt 30 minutit pärast viimase võistlussõidu 



 

 

viimase paadi finišeerimist või kui võistluskomitee signaalib, et 

täna rohkem võistlussõite ei toimu, sõltuvalt kumb on hiljem. 

9.3 Teated postitatakse mitte hiljem kui 15 minutit pärast 

protesti kontrollaega, informeerimaks võistlejaid 

ärakuulamistest, kus nad on osapooled või nimetatud kui 

tunnistajad ja kus ärakuulamised toimuvad. 

9.4 Protestikomitee otsused postitatakse esimesel võimalusel 

pärast ärakuulamisi samuti ametlikule teadete tahvlile. 

 

 


