II DAGO REGATT ja
HIIUMAA MEISTRIVÕISTLUSED
AVAMEREPURJETAMISES
VÕISTLUSTEADE
Muudetud 10.08.2020. Muudatused punasega.
1. AEG JA KOHT
1.1. 13.-16. august 2020, 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 järgmised reeglid:
– ORC Rating System;
– IMS International Measurement System.
– World Sailing Avamere Erimäärused, kategooria 4;
3.

VÕISTLUSKÕLBLIKKUS
3.1. Regatt on lahtine ja osaleda võivad kõik ühekerelised jahid, mis omavad kehtivat ORC Club
või International mõõdukirja.
3.2. Võistlevad paadid peavad vastama World Sailing Avamere Erimääruste kategooria 4
nõuetele ja olema projekteeritud vähemalt ISO C kategooria nõuetele.
3.3. Matkagrupis osalevad jahid peavad vastama väikelaeva varustusele ning väikelaeva
kategooriale vastavalt väikelaeva konstruktsioonile (RT I, 13.05.2011, 3) ja vähemalt
kategooria C nõuetele. Matkagrupis osaleval jahil ei pea mõõdukirja olema.
3.4. Eestis registreeritud paadi kapten peab omama väikelaevajuhi kvalifikatsiooni, välismaiste
paatide kaptenite kvalifikatsioon peab vastama päritolumaa nõuetele.
3.5. Osavõtvad paadid jagatakse gruppidesse järgmiselt:
I grupp: ORC suured paadid (CDL > 8,41)
II grupp: ORC väiksed paadid (CDL ≤ 8,41)
III grupp: Folkboodid
IV grupp: Matkagrupp (paadid, kes ei võistle ning kelle osas teostatakse vaid ajavõttu)
3.6. Korraldajal on õigus muuta ja liita gruppe vastavalt osalejate arvule.

4. OSAVÕTUTASUD, EELREGISTREERIMINE JA REGISTREERIMINE
4.1. Võistluskõlbulik või matkagrupis osalev paat on kohustatud eelregistreerima end korraldaja
poolt määratud internetilehel http://jkdago.ee/voistlused/dago-regatt/ hiljemalt
11.08.2020 kell 24:00. Paat loetakse eelregistreerituks kui eelregistreerimisvorm on
täidetud ja osavõtumaks tasutud.

4.2. Osavõtutasu
60 eurot paadi kohta, kui eelregistreerimine ja tasumine enne 31.07.2020 (sh)
90 eurot paadi kohta, kui eelregistreerimine ja tasumine pärast 31.07.2020
4.3. Osavõtu tasuda ülekandega Jahtklubi DAGO MTÜ kontole: SEB EE061010602008957006 või
Swedbank EE722200001120278863 (selgitusse märkida: „Dago regatt“ ja osaleva paadi
nimi).
4.4. Osavõtutasu ei tagastata. Osalemine loetakse kinnitatuks pärast osavõtutasu laekumist.
4.5. 13.08.2020 peab iga kapten või vastutav isik isiklikult registreerima oma paadi regatibüroos
Kärdla sadamas. Registreerimisel regatibüroos esitab iga paat täidetud ja allkirjastatud
osavõtuavalduse koos meeskonna nimekirjaga (vorm regatibüroost). Kui võistleja paadi
mõõdukiri pole puri.ee veebilehel kättesaadav, siis peab osaleja selle esitama paberkandjal.
5. PURJETAMISJUHISED
5.1. Purjetamisjuhised on saadaval regati ametlikul teadetetahvlil.
6. VÕISTLUSE DISTANTS JA AJAKAVA
6.1. Võistluse ajakava on järgmine:
Neljapäev 13. august
16:00-17:45

Registreerimine

Reede 14. august (Kärdla → Orjaku)
5:00
5:41
5:46

Kaptenite koosolek
Esimene hoiatussignaal Tareste lahel
(päikesetõusul) Start Kärdlast Orjaku sadamasse (üle Kõpu poolsaare)

Laupäev 15. august (lühirajad)
10:00 Kaptenite koosolek
12:00 Lühiradade võistlus, eesmärk sõita vähemalt 3 võistlussõitu
Pühapäev 16. august (Orjaku → Kärdla)
8:30 Kaptenite koosolek
9:55 Esimene hoiatussignaal Jausa lahel
10:00 Start Orjaku sadamast Kärdlasse (läbi väina)
6.2. Võistluskomiteel on õigus teha ajakavas muudatusi.
7. PROTESTID
7.1. Protestikomitee moodustatakse vastavalt RRS reeglile 91(a).
7.2. 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).
7.3. Proteste võetakse vastu poole tunni jooksul pärast antud päeva viimase jahi finišeerimist.

8. PUNKTIARVESTUS
8.1. Kasutatakse parandatud aja arvutamiseks ORC aeg-ajale meetodit – Time On Time
Offshore Single Number Kärdla-Orjaku ja Orjaku Kärdla etappide jaoks; Time On Time
Triple Number lühiraja sõitude jaoks.
8.2. Kahe etapi tulemuste kokku arvutamisel kehtib vähempunktisüsteem vastavalt RRS Lisale
A.
8.3. Arvesse lähevad kõik võistlussõidud. Lühirajad lähevad koondtabelisse ühe tulemusena
8.4. Regati raames tehakse eraldi arvestus, et välja selgitada Hiiumaa meister avamere
purjetamises. Hiiumaa meistrivõistluste arvestusse läheb Hiiumaa klubi esindavad paadid.
9. AUHINNAD
9.1. Igal etapil autasustatakse iga grupi kolme esimest jahti. Kui grupis on alla 5 jahi, siis
autasustatakse selle grupi esimest jahti.
9.2. Kolme etapi kokkuvõttes autasustatakse iga grupi kolme esimest jahti.
9.3. Matkagrupi jahte autasustatakse “Bracket” ehk ajasõidu meetodil. Ajasõidus osalemisel
teatab iga osalev jaht enda planeeritud sõiduaja enne starti, mis registreeritakse regati
büroos. Kõige täpsem tegelik sõiduaeg võrreldes oma ennustusega loetakse parimaks.
Regati võidab kõige väiksema ennustuse ja enda sõiduaegade erinevusega jaht.
10. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
10.1. Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Vaata reeglit RRS 4, Otsus võistelda.
10.2. Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast
võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse või surma eest.
10.3. Iga paadi omanik või tema esindaja nõustub nende tingimustega, andes registreerimisel
allkirja.
11. KINDLUSTUS
11.1.
Iga osavõttev alus peab omama kehtivat kolmanda osapoole vastutuskindlustust
vähemalt 50 000 eurot mis kehtib ka võistlusolukorras. Registreerimisel tuleb esitada
kehtiva kindlustuspoliisi koopia, mis jääb sekretariaati.
12. MUU
12.1. Kõik paadid peavad vastavalt korraldava kogu nõudmistele kandma
positsioneerimisseadmeid.
13. TÄIENDAV INFORMATSIOON
Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda:
Korraldaja: Jahtklubi DAGO MTÜ, Meren Tamm, 5566 2240 info@jkdago.ee
Peavõistlusjuht: Madis Ausman, 508 3901

18.06.2020

Võistlusteade avalikustatud

22.06.2020

Võistlusteade muudetud (punktid 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5)

