
   TALLINNA MEISTRIVÕISTLUSED 2009 
        VÕISTLUSTEADE JA PURJETAMISJUHISED 
 
1. AEG JA KOHT 
   Võistlused toimuvad Tallinna lahel 03.10 � 04.10. 2009. Võistluste start kell 12.00. 
 
2. OSALEJAD 
   Osaleda võivad kõik jahid, millised omavad kehtivat ORC mõõdukirja, on läbinud 
   tehnilise ülevaatuse ja ei ole võlgu klubile. Roolimees peab omama väikelaevajuhi 
   tunnistust. 
 
3. REEGLID 
   Võisteldakse ISAF kehtivate 2009-2012 võistlusmääruste ja antud purjetamisejuhiste järgi kolmes 
   grupis: ORC I � III grupp 
 
4. START 
   Start antakse Pirita jõesuudme lähistel reegli 26 järgi. Klassilipud on numbrilipud nr.1 � I grupp; 
   nr.2 � II grupp; nr.3 � III grupp. Kahe stardi intervall on 5 minutit. Start on avatud 5 min . 
 
5. DISTANTS 
   Võistlused toimuvad loovimise - pärituule rajal ( vorst ) kaks ringi. 
 
6. FINI� 
   Fini� on kohtunike laeva ja märgi nr. kaks vahel. 
 
7. KONTROLLAEG 
   Fini� suletakse 140% möödumisel klassis esimesena fini�eerinud jahi distantsi läbimise 
   ajast. 
 
8. PROTESTID 
   Proteste võetakse vastu 30 min jooksul peale viimase jahi fini�eerimist või kohtunike laeva 
   sildumist. 
 
9. ARVESTUS 
    Arvestust peetakse TIME-ON-TIME INSHORE süsteemi järgi kolmes eri grupis. Päevas                        
     Võib pidada max. neli sõitu. Võistlus loetakse lõpetatuks, kui on peetud kolm 
      võistlussõitu. Viie ja enam peetud sõitude korral, arvestatakse halvim sõit maha.  
10. AUTASUSTAMINE 
    Autasustamine toimub ca 30 minutit peale viimase jahi fini�eerimist KJK lipuväljakul. 
    Autasustatakse iga grupi kolme esimest jahti. 
 
11. 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. 
 
12. REGISTREERIMINE Registreerida saab KJK teadetetahvlil ja enne võistluste algust sekretäri 
    juures mitte hiljem kui 45 minutit enne starti. Stardimaks on I grupile 300.- EEK, II ja III grupile      
     400.- EEK i ja see peab olema tasutud 45 min. ENNE STARTI. 
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