
TALLINNA SADAMA SUVEÖÖ RAHVAREGATT 
KJK karikasarja SEIKO Cup 4. etapp 

15. – 16. juuni 2013. a. 
 

VÕISTLUSTEADE 
 

Võistlust korraldab ESS Kalev Jahtklubi Tallinna Sadama toetusel purjetamise 
populariseerimiseks. 
1. Reeglid 
1.1 Võistlus peetakse ISAF purjetamise võistlusreeglite (PVR 2013–2016) alusel. 
1.2 Kella 23.00 – 04.00 kehtivad „Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise reeglid” 
(IRPCAS) ning ettenähtud tulede kandmine on kõikidel jahtidel kohustuslik. PVR osa 2 
reeglid nimetatud ajavahemikul ei kehti. 
1.3 Muud võistlust juhtivad dokumendid: 

•  ORCi määrused; 

•  ESTLYS reeglid; 

•  ORCi sisustusmäärused; 

•  ISAF avamerevõistluste ohutusmäärused, kategooria 4; 

•  võistlusteade; 

•  purjetamisjuhised (on saadaval 15.05.2013 Vanasadama Jahisadamas võistlusele 
registreerimisel) 

2. Reklaam 
Osavõtvad jahid on kohustatud kandma korraldaja poolt antud reklaami. 
3. Võistluskõlblikus ja registreerimine 
3.1 Regatt on lahtine ja osaleda võivad jahid, mis omavad kehtivat ORC või ESTLYS 
mõõdukirja. 
3.2 Osalevad jahid peavad vastama ISAF avamerepurjetamise erimääruste kategooria 4 
nõuetele ja olema projekteeritud vähemalt ISO C kategooria nõuetele. 
3.3 Eesti rahvustähiseid kandvad jahid peavad esitama väikelaeva- või merelaevatunnistuse. 
3.4 Jahti kasutaval isikul, kes ei ole selle omanik, peab olema omaniku antud volikiri. 
3.5 Osavõtvad jahid jagatakse viide gruppi vastavalt võistlusväärtusele: I grupp  – GPH  
≤610,0; II grupp – GPH = 610,1…645,0; III grupp – GPH = 645,1…695,0; IV grupp – 
GPH=695,1-780,0; V grupp ESTLYS ≤ 1,07. 
3.6 Proloogil võib meeskonnas olla kuni 3 põhimeeskonna liiget, ülejäänud meeskonna 
moodustavadregati sponsorite ja meediafirmade esindajad ning purjetamishuvilised. 
3.7 Eelregistreerimine - ESS Kalev Jahtklubi, Pirita tee 17, Tallinn 11911 
tel 623 9154, faks 623 9028;  Kristi Talts, GSM +372 50 45954; e-post kristi@kjk.ee 
3.8 Eelregistreerimisel tuleb teatada meeskonnaliikmete arv.  
4. Kvalifikatsioon 
Eestis registreeritud jahi kapten peab omama väikelaevajuhi kvalifikatsiooni, välisjahtide 
kaptenite kvalifikatsioon peab vastama koduriigi nõuetele. 
5. Osavõtutasud 
5.1 Nii proloogist kui ka põhivõistlusest osa võtvad jahid ei maksa osavõtumaksu. 
5.2 Osavõtumaks I ja II grupi ainult põhivõistlusel võistleva jahi kohta on: 
– tasutuna enne 10. juunit 2012. 35 eurot, 
– tasutuna pärast 9. juunit 2012. 50 eurot. 
5.2 Osavõtumaks III – V grupi ainult põhivõistlusel võistleva jahi kohta on: 
– tasutuna enne 10. juunit 2012. 20 eurot, 
– tasutuna pärast 9. juunit 2012. 35 eurot. 
5.3 Osavõtumaks kanda üle ESS Kalev Jahtklubi arveldusarvele 10220003061010 või 
sularahas klubi kassasse. 
6. Võistluste ajakava 
Laupäev 15. juuni 

9.00 – 10.00 jahtide kogunemine Vanasadama Jahisadamas ja võistlusele 
registreerimine 



 10.00 võistluste avamine 
 10.30 – 11.00 meeskondade komplekteerimine 
 12.00 start Suveöö Rahvaregati proloogile (edaspidi proloog) Tallinna lahel 
 19.00 start põhivõistlusele 
Pühapäev 16. juuni  

12.00 Autasustamine ja lõpetamine Vanasadama Jahtklubis 
7. Mõõtmine ja kontroll 
7.1 Iga jaht peab registreerimisel esitama kehtiva mõõdukirja originaali ja koopia. Koopia 
jääb sekretariaati. 
7.2 Peakohtuniku korraldusel võidakse teha meeskonna kogukaalu pistelist kontrolli. 
8. Võistluspaik 
8.1 Proloogi võistlusrada paikneb Tallinna lahel ning tehakse teatavaks vahetult enne starti 
kohtunike laeva pardalt. 
8.2 Proloogi võistlusrada pannakse välja sellise arvestusega, et võistlus ei kestaks üle kahe 
tunni. 
8.3 Põhivõistluse rada haarab navigatsioonilisi märke Tallinna, Kakumäe ja Muuga lahes 
ning Naissaart ja Prangli saart. Rada võib läbida vabal valikul kas päripäeva või vastupäeva. 
8.4 Raja ligikaudne pikkus generaalkurssi mööda on: 

I arvestusgrupile 65 meremiili, 
II arvestusgrupile 60 meremiili, 
III arvestusgrupile 55 meremiili, 
IV arvestusgrupile 47 meremiili, 
V arvestusgrupile 41 meremiili. 

9. Karistused 
9.1 Purjetamise võistlusmääruste 2. osa reeglite rikkumise eest rakendatakse muudetud 
reeglit 44.1 ja 44.2 karistuse kandmiseks nõutakse ainult ühte täispööret, mis sisaldab 
ühte pauti ja ühte halssi. 
9.2 Teiste rikkumiste eest võib trahvida jahti 1–5% parandatud aja lisamisega või 
kohakaristusega. 
10. Punktiarvestus 
10.1 Kehtib KJK karikasarja SEIKO Cup punktiarvestussüsteem. 
10.2 Parandatud aja arvutamiseks kasutatakse “Time-on-Time / Offshore” meetodit.  
11. Auhinnad 
11.1 Proloogil osalevate jahtide meeskonnaliikmetele antakse meened ning võitjatele 
auhinnad. 
11.2 Põhivõistlusel autasustatakse iga grupi kolme esimese jahi meeskonda 
auhindadega. 
11.3 Peaauhinnaga autasustatakse põhivõistluse võitnud I arvestusgrupi jahi meeskonda. 
12. Vastutusest äraütlemine 
Võistlejad osalevad regatil ainult oma vastutusel, vt Reegel 4 „Otsus võistelda“. 
Korraldav kogu ei võta mingit vastutust võistluste eel, ajal ega peale seda tekkinud 
materiaalse kahju, kellegi vigastuse või surmajuhtumi eest. 
13. Protestikogu 
Protestikogu moodustatakse vastavalt purjetamise võistlusmääruste reeglile 91(a). 
14. Täiendav informatsioon 
Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda: 
ESS Kalev Jahtklubi, Pirita tee 17, Tallinn 11911 
tel 623 9154; faks 623 9028; Kristi Talts, GSM +372 50 45954; e-post kristi@kjk.ee 

 


