
 

 

 

 

52. MUHU VÄINA REGATT 

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 

 

12. – 18. juuli 2009.a 

VÕISTLUSKUTSE 

 

Võistluste korraldav kogu on ESS Kalev Jahtklubi koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga. 

 

1. Reeglid 

1.1 Võistlused peetakse ISAF purjetamise võistlusmäärustes 2009–2012 esitatud reeglite järgi. 

1.2 Kella 23.00 – 04.00 kehtivad „Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise reeglid” ning ettenähtud 
tulede kandmine on kõikidel jahtidel kohustuslik. PVM osa 2 reeglid nimetatud ajavahemikus ei kehti. 

1.4 Muud võistlust juhtivad dokumendid: 

 ORCi määrused; 

 ORCi sisustusmäärused; 

 LYS määrused; 

 ISAF avamerevõistluste ohutusmäärused, kategooria 4; 

 võistluskutse; 

 purjetamisjuhised, mida saab kohtunikekogust peale registreerimist alates 12. juulist 2009. 

 

2. Reklaam 

2.1 Reklaam on piiratud C kategooriaga. Reklaami kandvad jahid peavad esitama päritolumaa rahvusorgani 
poolt nõutava reklaamiloa. 

2.2 Osavõtvad jahid on kohustatud kandma korraldava kogu poolt antud reklaami. 

 



 

 

 

 

3. Kõlvulisus ja ülesandmine 

3.1 Regatt on lahtine ja osaleda võivad kõik ORC kaugesõidujahtide divisjoni nõuetele vastavad 
ühekerelised jahid, mis omavad kehtivat ORCi, ORC CLUB või LYS mõõdukirja. Mõõdukiri peab olema 
välja antud enne 7.juuli 2009. 

3.2 Osalevad jahid peavad vastama ISAF avamerevõistluste ohutusmääruste kategooria 4 nõuetele ja 
olema projekteeritud vähemalt C kategooria nõuetele. 

3.3 Eesti rahvustähiseid kandvad jahid peavad esitama EJL registreerimiskirja ja väikelaeva- või 
merelaevatunnistuse. 

3.4 Jahti kasutaval isikul, kes ei ole selle omanik, peab olema omaniku antud volikiri. 

3.5 Osavõtvad jahid jagatakse gruppidesse järgmiselt: 

3.5.1 Eesti meistrivõistlused avamerepurjetamises ja 52. Muhu väina regatt 

I   grupp GPH ≤ 610,0 

II  grupp GPH ≤ 610,1-650,0 

III grupp GPH ≥ 650,1 

3.5.2 52. Muhu väina regatt 

IV grupp – LYS 

Ülaltoodud grupid moodustatakse, kui grupis on registreerunud vähemalt 6 jahti. 

3.6 Tulenevalt võistlustele registreerunud jahtide arvust ja nende võistlusväärtusest, võib gruppide 
piire muuta. 

3.7 Ülesandmine ESS Kalev Jahtklubi , Pirita tee 17, Tallinn 11911 

tel 623 9154; faks 623 9028, GSM +372 5014770; e-post: info@kjk.ee 

 

4. Klassifikatsioon 

Eestis registreeritud jahi kapten peab omama jahtkapteni, kipri või väikelaevajuhi kvalifikatsiooni, välisjahtide 
kaptenite kvalifikatsioon peab vastama päritolumaa nõuetele. 

 



 

 

 

 

5. Osavõtumaks (kroonides) 

 Enne 10. juuni 2009 Pärast 10. juuni 2009 

I grupp 5000 9000 

II grupp 4000 7000 

III ja IV grupp 3000 5000 

Osavõtumaks kanda üle ESS Kalev Jahtklubi arvelduskontole 

10220003061010 SEB Pank 

221002100774 Swedbank 

 

6. Võistluste ajakava 

Registreerimine ja mõõtmine Pärnu Jahtklubis 

 

pühapäev 12. juuli  9.00–20.00 mõõtmine ja kontroll 

  12.00–20.00 registreerimine ja mõõtmine 

  19.00 võistluste avamine 

esmaspäev 13. juuli 9.00–11.00 registreerimine ja mõõtmine 

  14.00* Pärnu- Kihnu 

teisipäev 14. juuli 10.00* Kihnu- Roomassaare 

kolmapäev 15. juuli 10.00* Roomassaare- Sõru 

neljapäev 16. juuli  puhkepäev 

reede 17. juuli 10.00* Sõru- Lehtma 

laupäev 18. juuli 10.00* Lehtma- Dirhami 

  18.00 võistluste lõpetamine 

* etapi esimene start 

 



 

 

 

 

7. Mõõtmine ja kontroll 

7.1 Iga jaht peab esitama kehtiva mõõdukirja originaali ja koopia. Koopia jääb sekretariaati. 

7.2 Jahid peavad olema mõõtmiseks ja kontrollimiseks valmis alates kell 9.00 12. juulil 2009.a. 

7.3 Purjede asendamine on lubatud peamõõtja või peakohtuniku loal. 

7.4 Meeskonna liikmete vahetamine on lubatud peamõõtja või peakohtuniku loal. 

7.5 Peakohtuniku korraldusel võidakse teha meeskonna kogukaalu pistelist kontrolli. 

 

8. Võistluspaik 

8.1 Võistlusrajad paiknevad Väinamerel, Liivi lahel, Läänemerel. 

8.2 Radade ligikaudsed pikkused on : 

Pärnu–Kihnu   25–35 meremiili 

Kihnu–Roomassaare 50–70 meremiili 

Roomassaare–Sõru  70–90 meremiili 

Sõru–Lehtma   45–60 meremiili 

Lehtma–Dirhami   30–40 meremiili 



 

 

 

 

9. Karistused 

9.1 Purjetamise võistlusmääruste 2. osa reeglite rikkumise eest rakendatakse muudetud reeglit 44.1 ja 44.2 
– karistuse kandmiseks nõutakse ainult ühe pöörde karistust, mis sisaldab ühte pauti ja ühte halssi. 

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

 

10. Punktiarvestus 

10.1 Kehtib ORC punktiarvestussüsteem. 

10.2 Parandatud aja arvutamiseks kasutatakse “Time-on-Time / Offshore” meetodit. 

 

11. Auhinnad 

11.1 Arvestusgrupis etapi võitnud jahtide meeskondi autasustatakse auhindadega. 

11.2 Regati kokkuvõttes autasustatakse iga grupi kolme esimese jahi meeskonda auhindadega ning Eesti 
meistrivõistluste arvestuses 1–3 grupi jahte medalitega. 

11.3 Eesti MV medalid antakse ainult Eesti Vabariigi registritesse kantud jahtidel võistelnud Eesti Vabariigi 
elanikele. 

 

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. Kindlustus 

Iga osavõttev jaht peab omama kehtivat kolmanda poole vastutuskindlustust. Registreerimisel esitada 
kehtiva kindlustuspoliisi originaal ning koopia (jääb sekretariaati). Kindlustussumma miinimum on 3 milj. 
Eesti krooni. 

Kindlustuse saab vormistada ka regatibüroos võistlustele registreerimisel. 

 



 

 

 

 

14. Protestikogu 

Protestikogu moodustatakse purjetamise võistlusmääruste 7. osa p 91(a) järgi. 

 

15. Muu 

Muhu väina regatile registreeritud jahid on sadamamaksudest vabastatud ajavahemikus 12.–19. juuli 
2009.a. 

 

16. Täiendav informatsioon 

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda: 

ESS Kalev Jahtklubi, Pirita tee 17, Tallinn 11911 

tel 623 9154; faks 623 9028; GSM +372 5014770; e-post info@kjk.ee 

 

 


