
 

 

 

 VÕISTLUSTEADE 
KALEVI JAHTKLUBI MEISTRIVÕISTLUSED 
EESTI KARIKAS II etapp  

 NOTICE OF RACE (NoR) 
KALEVI YACHT CLUB CHAMPIONSHIPS 
ESTONIAN CUP II Event 

    

 KORRALDAV KOGU  ORGANIZING AUTHORITY (OA) 

 Kalevi Jahtklubi (KJK), koostöös Eesti 
Jahtklubide Liiduga 

 Kalev Yacht Club (KJK) and Estonian Yachting 
Union 

1. AEG JA KOHT 1. TIME and PLACE 

1.1. 2.-4. juuli 2010, Pirita, Eesti 1.1. 2.-4. juuli 2010, Pirita, Estonia 

2. KLASSID JA VÕISTLUSARVESTUSED 2. CLASSES & RACING CATEGORIES 

2.1. Laser Radial U19 ja naised – üldarvestus 
poisid sünd. 1995 – 1992, ja naised 

2.1. Laser Radial U19 and women – overall male 
born 1995-1992, and women 

2.1.1. Laser Radial naised sünd. 1995 või varem 2.1.1. Laser Radial women born 1995 or earlier 
2.2. Laser – üldarvestus sünd. 1993 või varem 2.2. Laser – overall born 1993 or earler 
2.2.1. Laser juunior – sünd. 1990-1993 2.2.1. Laser junior – born 1990-1993 
2.3. Finn – üldarvestus 2.3. Finn - overall 
2.3.1. Finn juunior – sünd. 1989 või hiljem 2.3.1. Finn junior – born 1989 or later 
2.4. 470 – üldarvestus 2.4. 470 - overall 
2.4.1. 470 naised 2.4.1. 470 women 
2.4.2. 470 juunior – sünd. 1989 või hiljem 2.4.2. 470 junior – born 1989 or later 
    
3. REEGLID 3. RULES 

3.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise 
Võistlusreeglite (PVR 2009-2012), Võistlusteate 
ja Purjetamisjuhiste alusel. 

3.1. The regatta will be governed by the rules as 
defined in the Racing Rules of Sailing (RRS 2009-
2012), Notice of Race (NoR) and following 
Sailing Instructions (SI). 

3.2. Kehtivad Klassireeglid ja Purjetamisvarustuse 
reeglid. 

3.2. The Class Rules and Equipment Rules will apply. 

3.3. Võistlejad on kohustatud osalema nii avamis- 
kui lõputseremoonial ja autasustamisel. 

3.3. Competitors shall attend the opening & closing 
ceremonies, including the prize giving. 

3.4. Kui tekib keeleline konflikt reeglite vahel, 
loetakse määravaks inglisekeelne tekst. 

3.4. If there is conflict between languages the English 
text shall prevail. 

    

4. REKLAAM 4. ADVERTISING 

4.1. ISAF-i määrus 20 – Reklaamikoodeks – kehtib. 4.1. The ISAF Regulation 20 Advertising Code shall 
apply. 

4.2. Võistluste korraldaja poolt antud reklaamide 
kandmine paadil on kohustuslik. 

4.2. Competitors may be required by the Organiser to 
carry the event sponsors branding. 

 

5. AUHINNAD 5. PRIZES 

5.1. 2 võistlejat – 1 auhind 5.1. 2 competitors – 1 prize 
5.2. 3 võistlejat – 2 auhinda 5.2. 3 competitors – 2 prizes 
5.3. 4 võistlejat – 3 auhinda 5.3. 4 competitors – 3 prizes 
5.4. 20-50 võistlejat – autasustatkase 20% 

võistlejate arvust 
5.4. 20 to 50 competitors = 20% of the number of 

Competitors 
5.5. 50 või enam – autasustatakse vähemalt 10 

võistlejat 
5.5.      50 or more competitors = at least 10 prizes per 

division 



 

 

 

6. EELREGISTREERIMINE 6. ENTRY 

6.1. Võistluskõlblikud paadid saavad end eel-
registreerida kuni 29. juunini KJK kodulehel 
www.kjk.ee või saata täidetud osavõtuavaldus 
info@kjk.ee  Osavõtumaks tasuda 29. juuniks 
2010. 

6.1. Eligible boats can enter by filling entry form at the 
official homepage of Kalev Yacht Club www.kjk.ee 
or  completing the attached form and sending it by 
29. June 2010,  to the e-mail address: info@kjk.ee.   
Entry fee shall be paid latest by 29 June 2010. 

6.2. Hilinenud osavõtuavaldused vastavalt 6.1 
võetakse vastu tingimusel, et tasutakse 
kõrgendatud osavõtumaks. 

6.2. Late entries according to 6.1 will be accepted under 
payment of a late registration fee. 

6.3. Kui mingis klassis on 29. juuniks 2010 ainult üks 
osavõtuavaldus, jäetakse selles klassis võistlused 
ära ning osavõtumaks tagastatakse. 

6.3. Classes for which there is only 1 (one) entry by 29 
June 2010 will be cancelled, and the entry fees for 
those classes will be refunded. 

    

7. OSAVÕTUMAKS 7. FEES 

7.1. Nõutud osavõtumaksud on Eesti kroonides. 
Osavõtumaksu ei tagastata, v.a. punkt 6.3. 

7.1. Required fees in EEK are as follows and the fee is 
non-refundable, except NoR 6.3. 

 

Klass Kuni 29.06 Peale 29.06 
Laser Radial 200.- 300.- 
Laser 300.- 400.- 
FINN 300.- 400.- 
470 600.- 800.- 

 

Klass Kuni 29.06 Peale 29.06 
Laser Radial 200.- 300.- 
Laser 300.- 400.- 
FINN 300.- 400.- 
470 600.- 800.- 

7.2. Osavõtumaksu saab üle kanda ESS Kalev 
Jahtklubi MTÜ arveldusarvele 10220003061010 
SEB pangas (selgitusse märkida võistleja nimi ja 
võistlusklass) või tasuda sularahas. 

7.2. Payment shall be in the form of cash or bank 
transfer to ESS Kalev Jahtklubi MTÜ account 
IBAN: EE65 2200 2210 0210 0774 Swedbank 
stating the sailor’s name and class in payment 
details. 

    

8. AJAKAVA 8. SCHEDULE 

Kuupäev Aeg Tegevus 
Reede, 02. juuli 9-14 Registreerimine ja 

mõõtmine  
 14 Võistluste avamine 
 16 1. sõidu hoiatussignaal 
Laupäev, 03. juuli 12 Päeva 1. sõidu  

hoiatussignaal 
Pühapäev, 04. juuli 11 Päeva 1. sõidu  

hoiatussignaal 
 ASAP Võistluste lõpetamine 

 

Date Time Activity 
Friday, July 2 9-14 Registration & 

Measurement  
 14 Opening Ceremony 
 16 First warning signal 
Saturday, July 3 12 First warning signal of 

day 
Sunday,  
July 4 

11 First warning signal of 
day 

 ASAP Closing Ceremony 
 

8.1. 04. juulil 2010.a. ei anta võistlussõidu 
hoiatussignaale pärast kella 15. 

8.1. There will be no warning signal for any class after 
15:00 on 4 July 2010. 

    



 

 

 

9. REGISTREERIMINE JA MÕÕTMINE 9. REGISTRATION AND MEASUREMENT 

9.1. Kõik võistlejad peavad end registreerima Kalevi 
Jahtklubi regatibüroos. 

9.1. All competitors shall complete on-site registration 
at the Regatta Office in Kalev Yacht Club harbour. 

9.2. Registreerimisel peab iga paat esitama kehtiva 
mõõdukirja, vastutuskindlustuse kattega 1 
miljon Eesti krooni, isikut tõendava dokumendi 
vanusepiirangutega klassides ja arstitõendi (alla 
18 aastased võistlejad). 

9.2. Each boat shall produce a valid measurement 
certificate and valid third-party liability insurance 
with a minimum cover of 1.000.000 EEK or the 
equivalent per event, an ID document in age 
restricted classes, and medical licence for under 
18 years old Estonian competitors.  

9.3. Kasutatavad purjed peavad olema mõõdetud ja 
märgistatud vastavalt kehtivatele 
klassireeglitele. 

9.3. All sails shall be measured and identified according 
to the Class Rules. 

    

10. PURJETAMISJUHISED 10. SAILING INSTRUCTIONS (SI) 

10.1. Purjetamisjuhised antakse võistlejatele 
registreerimisel 02. juuli 2010.a. 

10.1. The Sailing Instructions will be available at 
Registration on 02 of July 2010. 

11. VÕISTLUSRAJAD 11. COURSES 

11.1 Võistlusrajad on kirjeldatud Purjetamisjuhistes. 11.1. Courses will be defined in the SI. 

    

12. PUNKTIARVESTUS 12. SCORING 

12.1. Kehtib Vähempunktisüsteem vastavalt PVR Lisale 
A. 

12.1. The Low Point Scoring System of RRS Appendix A 
will apply. 

12.2. Kõigis paadiklassides peetakse üldarvestust. Iga 
paadiklassi arvestusgrupid arvestatakse 
üldarvestuse lõpptulemusest väljavõttena 
sealjuures sõidutulemusi ja punktisummat 
muutmata. 

12.2. Each class will have an overall ranking list. Each 
subdivision ranking list will be established by 
deleting the non-eligible crews from the overall 
ranking list by not changing the race scores and 
series scores. 

    

13. SADAMAKOHAD 13. BERTHING 

13.1. Paate peab hoidma nendele jaotatud kohtadel, 
paatide hoiualal, Kalevi Jahtklubi territooriumil. 

13.1. Boats shall be kept in their assigned places in the 
Kalev Yacht Club harbour boat park. 

    

14. 

14.1. 
 

 

15. 

ABILAEVASTIK 

Abilaevastiku paadid peavad kandma 
korraldajate poolt antud tähiseid. 

 

RAADIOSIDE 

14. 

14.1. 
 

 

15. 

SUPPORT BOATS 

Support boats must have signs given by 
organisers. 

 

RADIO COMMUNICATION 

15.1. Paat ei tohi üle anda raadiosaateid ega võtta 
vastu raadio teel antavat informatsiooni, mis 
pole kätte saadav kõikidele paatidele. See 
piirang kehtib ka mobiiltelefonide kohta. 

15.1. A boat shall neither make radio transmissions 
while racing nor receive radio communications not 
available for all boats. This restriction also applies 
to mobile phones. 

    



 

 

16. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE 16. DISCLAIMER OF LIABILITY 

16.1. Võistlejad osalevad Võistlustel täielikult omal 
vastutusel (PVR reegel 4, Otsus võistelda). 
Korraldav kogu ega keegi tema ametnikest või 
esindajatest ei võta vastutust võistluste eel, ajal 
ega pärast seda nii merel kui maal tekkinud 
materiaalse kahju ja vigastuste eest nii isikutele 
kui varustusele. 

16.1. Competitors participate in the regatta entirely at 
their own risk (RRS 4, Decision to Race). The OA 
or any of their officials or representatives is not 
responsible, under any circumstances, for any 
damage, loss or injury either ashore or on the sea 
either to persons or equipment, which may result. 

16.2. Ükski ametkond ega isik ei võta vastutust ei 
moraalse ega materiaalse kahju eest mis võib 
tekkida reisi ajal või Võistlustele saabumisega. 

16.2. No organisation or individual will be held 
responsibility for any moral or material damage 
that may be sustained during travel or arrival at 
the venue. 

    

17. TELEVISIOON JA MEEDIA 17. TELEVISION & MEDIA 

17.1. Võistlustele registreerimisel, annab iga võistleja 
Korraldavale kogule loa toota, kasutada ja 
näidata, ilma igasuguse kompensatsioonita, 
Korraldaja omal äranägemisel igat sorti fotosid, 
filme, otseülekandeid ja muid ülesvõtteid, kus 
võistleja osaleb ning mis on võetud Võistluste 
ajal vastavalt Võistlusjuhendis või Purjetamis-
juhistes toodud ajavahemikul. 

17.1. In registering for the event, competitors 
automatically grant to the OA the right in 
perpetuity to make, use and show from time to 
time at their discretion, any motion pictures, still 
pictures and live, taped or filmed television and 
other reproduction of them, taken during the 
period of the event as defined in NoR and SI in 
which he/she participates without compensation. 

    

18. TÄIENDAV INFORMATSIOON 18. FURTHER INFORMATION 

18.1. Majutusvõimalused Pirita Top Spa hotellis 18.1. Accommodation Pirita Top Spa Hotel 

18.2. Toitlustust pakub Kalevi Jahtklubi baar või 
TOP80 Restoran.  

18.2. Catering will be offered by Kalev Yacht Club bar or 
TOP80 Restaurant 

18.4. Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda:  
e-post: info@kjk.ee või siis telefonil +372 533 
63 918 – Viljar Sepp - peavõistlusjuht 

18.4. For further information please contact: e-mail: 
info@kjk.ee or phone number +372 533 63 918 – 
Viljar Sepp – race officer 

  

 

 



 

 

Lisa 1 
OSAVÕTUAVALDUS 

ENTRY FORM 

Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused 2010 

Klass 

Class 

Riigi tunnus, purje nr. 

National letters, sail nr 

Roolimehe ees- ja perekonnanimi 

Helmsman-Surname and First name  

Sugu M/N  

Gender M/F 

Sünnikuupäev 

Date of Birth 

Aadress 

Address 

Linn 

City 

Riik 

Country 

Telefon 

Phone 

Faks 

Fax 

e-post 

e-mail 

Soodimehe ees- ja perekonnanimi 

Crew – Surname and First name 

Sugu M/N  

Gender M/F 

Sünnikuupäev 

Date of Birth 

Jahtklubi 

Club 

 

 

PALUN TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA! 

PLEASE USE BLOCK LETTERS! 

 

DEKLARATSIOON / DECLARATION 

Olen teadlik, et korraldaval kogul ei ole mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse või surma eest. 

Kinnitan kehtiva vastutuskindlustuse olemasolu  ..........……………………………………..……….. suuruses summas. 

I agree, that the organizing authority will not accept any liability for material damage or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or 

after the regatta.      I declare, that I hold a valid liability insurance with a minimum cover of ………………………………………………..……   per event. 

 

 

Koht  

Place 

Kuupäev 

Date 

Allkiri 

Signature 

 

 


