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1. Reeglid 

1.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (PVR 2013- 2016), võistlusteate, 

Meresõiduohutuse, Rahvusvahelise laevade kokkupõrgete vältimise konventsiooni ja      

käesolevate purjetamisjuhiste alusel. 

1.2. Rahvusorganil ettekirjutisi ei ole. 

1.3  Kehtivad ORC  Rating Rules; IMS. 

1.4  Kehtivad ESTLYS reeglid. 

 

2. Teated võistlejatele 

2.1. Teated võistlejatele pannakse välja ametlikule teadetetahvlile Kalevi Jahtklubi   

 sadamas. 

 

3. Kaldal antavad signaalid 

3.1. Kaldal antavad signaalid heisatakse sadama kontori juures olevasse lipumasti. 

3.2. Kaldal heisatud signaallipp AP tähendab: kõik eelolevad sõidud on edasi lükatud. 

 Oodake järgmist informatsiooni. 

 

4. Võistluste ajakava 

4.1  15. oktoober 10:00 – 11:15 registreerimine Kalevi Jahtklubi sadamas. 

4.2  12:00 esimese stardi hoiatussignaal. 

 

5. Klassilipud 

5.1. Klass ja lipud 

5.1.1 I grupp   ORC - numbrilipp nr 1 

5.1.2 II grupp  ESTLYS  I   -  numbrilipp nr 2 

5.1.3 III grupp ESTLYS  II   -  numbrilipp nr 3   

 

6. Võistlusala 

6.1. Võistlusala on Tallinna lahel. 

6.2. Raja kirjeldus antakse stardilaeval. 

 

7.  Start 

7.1. Võistlussõitude stardid toimuvad PVR 26 järgi. 

7.2.  Stardiliin on kohtunike laeval asuva oranzi lipu ja laevast vasakul asuva 



         poi vahel. 

7.3.  Stardigruppide stardid antakse vähemalt viieminutilise intervalliga. 

7.4.  Starditakse alljärgnevas järjestuses:  ESTLYS II, ESTLYS I, ORC. 

   Starti võib  anda ka mitmele grupile korraga. 

7.5.  Iga grupi start on avatud 10 minutit pärast oma grupi jahtide starti. 

7.6.  Paadid mille stardiprotseduur ei käi, peavad hoiduma stardialast eemale. 

 

8.  Finiš 

8.1. Finiš on merel või Pirita jõel. 

 

9.  Karistused 

9.1.  Purjetamise võistlusreeglite 2. osa reeglite rikkumise eest rakendatakse muudetud 

 reeglit 44.1 ja 44.2  s.o.: karistuse kandmiseks nõutakse ühte pauti ja ühte halssi. 

9.2. Teiste rikkumiste eest võib trahvida jahti 1-5% parandatud aja lisamise või 

kohakaristusega. 

 

10.  Kontrollaeg 

10.1. Finis suletakse 140% möödumisel grupi esimesena finiseerunud jahi raja läbimise ajast. 

 

11. Protestid 

11.1. PVR reegel 61 kehtib koos alljärgneva muudatusega: Paat peab informeerima 

Võistluskomiteed oma  kavatsusest protestida teise paadi vastu, vahetult peale   seda kui ta 

finišeerib või katkestab võistlussõidu. See muudab PVR  reegli61.1(a). 

11.2.Protesti kontrollaeg on 30 minutit, alates päeva viimase jahi finišeerimist. 

Sama kontrollaeg kehtib ka heastamisnõuetele. See muudab PVR reeglit 62.2. 

 

12. Punktiarvestus 

12.1.  ORC gruppides kasutatakse PERFORMANCE  LINE Offshore punktiarvestuse          

 meetodit. 

12.2. ESTLYS grupis kasutatakse parandatud aja arvutamiseks aeg-ajale meetodit. 

 

13. Ohutuseeskirjad 

13.1. Võistlejate tähelepanu pööratakse PVR põhireeglitele 1 ja 4. Eriti peavad võistlejad     

 hindama oma võimekust, paadi seisukorda ja olema kindel, et nad suudavad startida 

 ning võistelda ilma igasuguse riskita mis võib tuleneda tuule tugevusest, vee – ja 

 ilmastiku -oludest. 

13.2. Paat mis katkestab võistlussõidu peab sellest informeerima esimesel võimalusel 

Võistluskomiteed. 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                              


