
           CAPRICE CUP HOOAJA AVAVÕISTLUS 2011 
                  VÕISTLUSTEADE JA JUHISED 
 
AEG JA KOHT:   Võistlus  toimub  Tallinna  lahel  01.05.2011. Esimese stardi hoiatussignaal kell 12.00. 
 
OSALEJAD:  Osaleda võivad kõik jahid, millised omavad kehtivat ORC mõõdukirja ja ei ole võlgu 

klubile. Roolimees peab omama väikelaevajuhi tunnistust. 
 
REEGLID: Võisteldakse ISAF kehtivate 2009 -2012 võistlusreeglite ja antud purjetamisejuhiste 
järgi viies grupis: ORC I; II; III; IV grupp, Katamaraanid. Korraldajal on õigus olenevalt võistlejate arvust 

grupi GPH piire muuta.  
 
REKLAAM: Võistluste korraldajate poolt antud reklaamide kandmine on kohustuslik. Selle nõude 

mittetäitmisel võidakse võistleva jahi tulemus antud võistlussõidus tühistad 
 
START : Start antakse Pirita jõesuudme lähistel reegli 26 järgi. Klassilipud on numbrilipud  
nr1- I Grupp;  nr.2 - II Grupp,  nr.3 - III Grupp , nr 4 - IV Grupp;  nr.5- Katamaraanid. Startide intervall on 5 
minutit. Start on avatud 10 min . 
 
RADA: Võistlused võivad toimuda kahel erineval rajal: kas kahe märgi vahel (vorst) või 
Tallinna lahel asuvate navigatsioonimärkide vahel. Pöördemärkide läbimise järjekord teatatakse 
stardilaeval oleval tahvlil enne eelsignaali.. Kui pöördemärki tähistava numbri all on .-., siis tuleb 
märk jätta vasakule, kui .+.,siis paremale. Kohtunike laeval mistahes pöördemärgi juures tõstetud lipp 
�S� tähendab, et fini� on kohtunike laeva ja antud pöördemärgi vahel. 
 
FINI�: Fini� on Pirita jõesuudmes, ilmajaama majakese juures või merel kohtunike laeva ja märgi vahel. 

Fini� merel FM, fini� ilmajaama majakese  juures FO ja fini� jõesuudmes FJ. 
 
KONTROLLAEG: Fini� suletakse 140% möödumisel klassis esimesena fini�eerinud jahi raja läbimise 

ajast. 
 
PROTESTID: Proteste võetakse vastu 30 min jooksul peale viimase jahi fini�eerimist või 
kohtunike laeva sildumist. Jahi meeskond peab fini�eerimisel teatama oma kavatsusest protestida. 
 
ARVESTUS: Arvestust peetakse TIME-ON-TIME INSHORE või TIME-ON- TIME OFFSHORE süsteemi 

järgi viies eri grupis; I Grupp GPH on väiksem kui 615,0; II grupp GPH on 615.1- 655.0;  III grupp 
GPH on 655.1-710.0; IV grupp GPH on 710,1 ja suurem; Katamaraanid. 
 
RAADIOSIDE: Võimaluse korral kasutatakse raadiosidet võistlejatele teadete edastamiseks, nii stardis, kui 

kogu võistluse jooksul. Stardis teavitatakse võimaluse korral valesti startinud jahte. Raadioside puudumine 

ei ole protesti aluseks. Teated edastatakse VHF kanalil 11. 
 
AUTASUSTAMINE: Autasustamine toimub ca. 30 minutit peale viimase jahi fini�eerimist KJK 

lipuväljakul. Autasustatakse gruppide kolme esimest jahti ja esimesena lõpetanud jahti. 
 
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. 
 
REGISTREERIMINE: Registreerida saab KJK sadama kontoris enne võistluste algust, sekretäri juures, 
mitte hiljem kui 45 minutit enne starti.  
Stardimaks on I grupp 15.00 eur; II- III grupp 13.00 eur; IV grupp 10.00 eur; katamaraanid 5.00 eur. 
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