
2009  KALEV MEISTRIVÕISTLUS 
JUHEND JA PURJETAMISJUHISED 

 
AEG JA KOHT Võistlused toimuvad Tallinna lahel 06.08.2009. Võistluste start kell 18.30. 
 
OSALEJAD  Osaleda võivad kõik jahid, millised omavad kehtivat ORC  mõõdukirja, on läbinud 

tehnilise ülevaatuse ja ei ole võlgu klubile. Roolimees peab omama  väikelaeva juhi 

tunnistust. 
 
REEGLID  Võisteldakse ISAF kehtivate 2009-2012 võistlusmääruste ja antud purjetamisejuhiste 

järgi kolmes grupis: ORCI � III grupp 
 
START  Start antakse Pirita jõesuudme lähistel reegli 26 järgi. Klassilipud on numbrilipud nr.1 

� I Grupp; nr 2 � II Grupp; nr 3 � III Grupp. Startide intervall on 5 minutit. Start on 
avatud 10 min . 

 

DISTANTS  Võistlused võivad toimuda kahel erineval distantsil: kas kahe märgi vahel (vorst) või 

Tallinna lahel asuvate navigatsioonimärkide vahel. Pöördemärkide võtmise järjekord 

teatatakse stardilaeval oleval tahvlil koos eelsignaaliga. Kui pöördemärki tähistava 

numbri all on �-�, siis tuleb märk jätta vasakule, kui �+�,siis paremale. Kohtunike 

laeval mistahes pöördemärgi juures tõstetud lipp �S� tähendab, et järgmine kurss on 

fini�ile. Mistahes märgi juures tõstetud sinine lipp tähendab, et fini� on kohtunike 

laeva ja antud pöördemärgi vahel. 
 

FINI�  Fini� on Pirita jõesuudmes, ilmajaama punkti juures või merel kohtunikelaeva ja 
märgi vahel. Fini� merel FM, fini� ilmajaama punkti FO ja fini� jõesuudmes FJ. 

 

KONTROLLAEG Fini� suletakse 140% möödumisel klassis esimesena fini�eerinud jahi distantsi 

läbimise ajast. 
 

PROTESTID Proteste võetakse vastu 30 min jooksul peale viimase jahi fini�eerimist, või kohtunike 

laeva sildumist. 
 

ARVESTUS Arvestust peetakse TIME-ON-TIME  INSHORE süsteemi järgi kolmes eri grupis: III 

Grupp GPH on suurem 650,1 ;  II grupp GPH on  610,1 � 650,0; I Grupp GPH on 
väiksem 610,0. 
Punktide arvestus : I koht-osalevate jahtide arv  

II koht osalevate jahtide arv -1 
III koht � osalevate jahtide arv � 2 jne. 

DNS (ei startinud), DNF (ei fini�eerinud), DNC (ei tulnud starti) ja DSQ 
(diskvalifitseeritud) kohapunkte ei saa. 

  
AUTASUSTAMINE Autasustamine toimub ca 30 minutit peale viimase jahi fini�eerimist KJK 

lipuväljakul. Autasustatakse  gruppide kolme esimest  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 teadetetahvlil ja enne võistluste algust sekretäri juures 

mitte hiljem kui 45 minutit enne starti. Stardimaks on III grupp 150.-EEK ja I-II grupp 200.- EEK peab olema 
tasutud 45 min. ENNE STARTI.  
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