
                                            

 

Sügisregatt 2021 

 

Avamerepurjetamise Eesti Karikasarja etapp 
 

VÕISTLUSTEADE 
 
1. AEG JA KOHT  

Võistlus toimub 11.09 – 12.09.2021, distantsil Heltermaa-Kärdla ja Kärdla 

lühirada. Võistluste start laupäeval kell 12.00 Heltermaa sadamast umbes 4,5 
nm kirde suunas ja pühapäeval kell 11.00 Kärdla sadama lähistel. 

 
2. OSALEJAD  

Regatt on lahtine ja osaleda võivad kõik ühekerelised jahid, mis omavad 
kehtivat ORC International või Club mõõdukirja. Vabagrupis saavad osaleda 

kõik ametlikku mõõdukirja mitte-omavad purjejahid. 
 

3. REEGLID 
Võisteldakse Purjetamise Võistlusreeglite 2021 – 2024 (PVR), Võistlusteate ja 

antud purjetamise juhiste järgi. Lisaks kehtivad järgmised reeglid: 
3.1 ORC Rating Systems (ORC klassides) 

3.2 IMS Rules (ORC klassides) 
 

4. START 

Start antakse reegli 26 järgi.  Start on avatud 5 minutit. Võistlused toimuvad 
ühes stardigrupis. Klassilipuks on koodivimpel nr 1. 

 
5. PURJETAMISJUHISED  

Purjetamisjuhised avaldatakse Haapsalu Jahtklubi ja Dago jahtklubi 
kodulehtedel(http://www.hjk.ee ja https://www.jkdago.ee) ja/või jahtklubi 

infotahvlil hiljemalt 10.09.2021.  
 

6. KONTROLLAEG  
Finiš suletakse 150% möödumisel klassis esimesena finišeerinud jahi distantsi 

läbimise ajast.  
 

7. PROTESTID  
Proteste võetakse vastu 30 min jooksul peale viimase jahi finišeerimist.  

 

8. ARVESTUS 

Arvestust peetakse klassides ühiselt olenemata CDL väärtusest 

Vähemuspunktisüsteemis vastavalt PVR Lisale A 

http://www.hjk.ee/


                                            

ORC grupis parandatud aja arvutamiseks kasutatakse Heltermaa-Kärdla etapil 

PCS all purpose pre selected course meetodit 
ORC grupis parandatud aja arvutamiseks Kärdla lühiradadel kasutatakse Triple 

Number Windward/Leeward Time on Time meetodit. 
Võistlus loetakse peetuks, kui on toimunud vähemalt 1 võistlussõit 

Kui on toimunud vähemalt 3 lühiraja sõitu, läheb halvim neist mahaarvamisele. 
Maha ei arvata Heltermaa-Kärdla etapi tulemust. 

 
 

9. AUTASUSTAMINE  

Autasustamine toimub Kärdla sadamas pühapäeval esimesel võimalusel.  
 

10. VASTUTUSEST ÄRAÜTLEMINE  
Võistlejad osalevad regatil ainult oma vastutusel, Reegel 4 „ Otsus võistelda”. 

Korraldav kogu ei võta mingit vastutust võistluste eel, ajal ega peale seda 
tekkinud materiaalse kahju, kellegi vigastuse või surmajuhtumi eest.  

 
11. REGISTREERIMINE 

Registreerida saab kuni 10.09.2021 kell 20.00 e-mailiga info@hjk.ee 
digiallkirjastades ja täites ära registreerimisleht – leitav siit.  Stardimaks on 50 

eurot jahi kohta. Maksta MTÜ Haapsalu Jahtklubi arveldusarvele hiljemalt 
10.09.2021. Selgituseks: Sügisregatt ja osaleva jahi nimi. SEB Pank 

EE661010602003295006 või Swedpank EE062200221041337948 
 

Kaptenite koosolek laupäeval toimub Facebook live vahendusel kell 10:00. 

Koosoleku link tuleb facebooki ürituse „HJK ja Dago sügisregatt 2021“ seinale.  
Pühapäeval toimub kaptenite koosolek 1,5h enne starti Kärdla sadamas 

regatibüroo ees. 
 

12. MUU 
11.09 - 12.09.2021 on Sügisregatile registreeritud paadid sadamamaksudest 

vabastatud Kärdla sadamas. Kärdla sadamas pakutakse regati osalejatele 
laupäeval regatisuppi ja kõigile regatilistele on avatud saun. Kes tahab 

einestada restoranis KORK, peab arvestama, et nad on kohustatud nõudma 
COVID tõendit. 

 
14. LISAINFORMATSIOON 

Korraldav kogu: 
MTÜ Haapsalu Jahtklubi, MTÜ Jahtklubi Dago 

e-mail: info@hjk.ee / info@jkdago.ee  

internet: http://www.hjk.ee /https://www.jkdago.ee 
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