
Sügisregatt 2022

Avamerepurjetamise Eesti Karikasarja etapp

VÕISTLUSTEADE JA PURJETAMISJUHISED

1. AEG JA KOHT
Võistlus toimub 10.09 – 11.09.2022, distantsil Heltermaa-Kärdla ja Kärdla
lühirajad. Võistluste start laupäeval kell 12.00 ja pühapäeval kell 10.00.

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

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.
Laupäeval on stardiala umbes 5nm Heltermaa sadamast kirdesse, Statnõi
madala vrakipoi läheduses.

Kui avamere sõidu päeval võistluskomitee laeval on heisatud lipp O, siis on
kasutusel lisamärk. Lisamärk (oranž poi) pannakse välja u 0,5 NM kaugusele
stardiliinist vastutuule kursile. 
Kui on heisatud lipp O ja roheline kolmnurk tähendab - lisapoi tuleb jätta
paremale. 
Kui on heistatud lipp O ja punane ristkülik tähendab - lisapoi tuleb jätta
vasakule. 

5. RADA
Rada avaldatakse Haapsalu Jahtklubi kodulehel (http://www.hjk.ee) ja/või
Dago jahtklubi kodulehel (https://jkdago.ee/)

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
ORC grupis parandatud aja arvutamiseks kasutatakse PCS with All Purpose
course avamereetapil. Ja PCS with constructed course lühirajasõitudel.
Arvestust peetakse Vähempunktisüsteemis vastavalt PVR Lisale A. Võistlus
loetakse peetuks kui on toimunud vähemalt 1 võistlussõit.

9. AUTASUSTAMINE
Autasustamine toimub Kärdla sadamas peale viimase jahi finišeerimist nii ruttu
kui võimalik.

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 09.09.2022 kell 23.00 täites HJK veebis
registreerimisvormi – leitav siit. Kaptenite koosolek on laupäeval kell 11:00
facebook live vahendusel, Pühapäeval Kärdlas kell 9:00 regatibüroo ees.
Stardimaks on 40!!! eurot. Maksta MTÜ Haapsalu Jahtklubi arveldusarvele
hiljemalt 10.09.2022. Selgituseks: Sügisregatt ja osaleva jahi nimi. SEB Pank
EE661010602003295006 või Swedpank EE062200221041337948

12. MUU
10.09 - 11.09.2022 on Sügisregatile registreeritud paadid sadamamaksudest
vastastatud Kärdla sadamas. Kärdla sadamas pakutakse regati osalejatele
regatisuppi ja kõigile regatilistele avatud saun.

14. LISAINFORMATSIOON
Lisainformatsioon:
MTÜ Haapsalu Jahtklubi, MTÜ Dago Jahtklubi
e-mail: info@hjk.ee info@jkdago.ee
internet: http://www.hjk.ee https://www.jkdago.ee/
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