
	  

 
	  

WATERGATE REGATT 2010 

8.-10. JUULI 2010 

VÕISTLUSTEADE 

 

PÄRNU JAHTKLUBI    	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  EESTI JAHTKLUBIDE LIIT 

 

1. REEGLID 

1.1 Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (PVR2009-12), 

Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste alusel. 

1.2 Kella 23.00 – 04.00 kehtivad ainult „Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise reeglid” ning 
ettenähtud tulede  kandmine on kõikidel jahtidel 

kohustuslik. PVR osa 2 reeglid nimetatud ajavahemikus ei kehti. 

1.3 Kehtivad reeglid: 

- IMS Rule 2010 

- ORC Rating Systems 2010 

- ISAF avamerevõistluste määrused, kategooria 4 

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

 

2. REKLAAM 

2.1 Paadid on kohustatud kandma Korraldava Kogu poolt valitud ja antud reklaami. 

 

3. VÕISTLUSKÕLBULIKKUS JA REGISTREERIMINE 

 

3.1 Regatt on lahtine ja osaleda võivad jahid, mis omavad kehtivat ORCi või ORC Club mõõdukirja. 
Mõõdukiri peab olema välja antud hiljemalt 6. juulil 2010. 



	  

 
	  

3.2 Osalevad jahid peavad vastama ISAF avamerevõistluste määruste 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: 

I grupp ORCi GPH ≤ 615,0 

II grupp ORCi GPH = 615,1-640,0 

III grupp ORC ClubGPH = 640,1-700,0 

IV grupp ORC Club GPH ≥ 700,1 

3.6 Registreerimine: Pärnu Jahtklubi, Lootsi 6, Pärnu 80012,  

Faks: 3724431420, e-mail: kohtunik@jahtklubi.ee,  

koduleht: www.jahtklubi.ee  

	  

4. KLASSIFIKATSIOON 

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

 

5. OSAVÕTUTASUD 

5.1 Nõutud tagastamatud osavõtumaksud on Eesti kroonides. 

Kuni 01. juuli 2010       2345 krooni                    

Pärast 01. juulit 2010   3130 krooni 

5.2 Osavõtutasu kanda üle  

PJK Haldus OÜ pangakontole 10220078285012,  

IBAN: EE071010220078285012	  SEB, Tornimäe 2, Tallinn 15010, BIC: EEUHEE2X 

	  

6. MÕÕTMINE JA KONTROLL  



	  

 
	  

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

6.2 Jahid peavad olema mõõtmiseks ja kontrollimiseks valmis alates kell 15.00 07. Juulil 2010.a. 

6.3 Purjede asendamine on lubatud peamõõtja või peavõistlusjuhi loal.  

6.4 Meeskonna liikmete vahetamine on lubatud peamõõtja või peavõistlusjuhi loal 

6.5 Võistluse ajal võidakse teha meeskonna kogukaalu ja jahi varustuse pistelist kontrolli. 

 

7. AJAKAVA 

Kolmapäev, 7. juuli  15.00-20.00 Mõõtmine ja kontroll 

15.00-21.00 Võistluste Race Office avatud 

Neljapäev, 8. juuli  08.00-10.30 Mõõtmine ja kontroll 

 08.00-10.30 Võistluste Race Office avatud 

 11.00 Kapteni koosolek ja avamistseremoonia      	  	  	  

	  	  Pärnu Jahtklubi hoone ees 

 14.00 Esimene start 

Laupäev, 10. juuli 19.00 Autasustamine Pärnu Jahtklubis, millele järgneb regati pidu. 

 

	  

8. PURJETAMISJUHISED 

Purjetamisjuhised avaldatakse 8.juulil 2010 Pärnu Jahtklubi koduleheküljel www.jahtklubi.ee ning jahtklubi 
infotahvlil. 

 

9. RAJAD 

Rada Alfa: 

Start Pärnust. 

Finiš Pärnus. 

Raja pikkus 212 meremiili. 



	  

 
	  

Rada Bravo: 

Start Pärnust. 

Finiš Pärnus. 

Raja pikkus 165 meremiili. 

 

10. MEREKAARDID 

Purjetamisjuhistes kasutatakse järgmisi Eesti merekaarte: NN 626, 628, 632, 634, 636, 637. 

 

11. TULEMUSTE ARVESTUS 

11.1 ORC gruppide parandatud aja arvutamiseks kasutatakse  Performance Line Offshore meetodit 

 

12. KARISTUSED 

12.1 Purjetamise võistlusreeglite 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. 

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

 

13. AUHINNAD 

Gruppide paremaid autasustatakse meenetega. 

 

14. VASTUTUSEST LOOBUMINE 

Kõik regatil osalejad osalevad omal vastutusel. Korraldajad Pärnu Jahtklubi ja Eesti Jahtklubide Liit ning 
muud Watergate Regati korraldamisega seotud osapooled loobuvad igasugusest vastutusest seoses mis 
tahes kahjude, vigastuste või ebamugavustega, mis võib tekkida võistlusel osalemise tagajärjel inimestele ja 
esemetele nii maal kui merel. Iga jahiomanik või tema esindaja nõustub nende tingimustega 
registreerimisblanketi allkirjastamisega. Osalejatel palutakse pöörata tähelepanu ISAFi osa 1 põhireeglile 4: 
ainuüksi jaht otsustab, kas alustada ja jätkata võistlust või mitte. 

 

15. KINDLUSTUS 



	  

 
	  

Iga osalev jaht peab olema kindlustatud kehtiva kolmanda osapoole kindlustusega miinimumsummas 100 
000 eurot juhtumi kohta või sellele võrdväärses ulatuses. 

 

15. PROTESTIKOGU 

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

 

16. SADAMAMAKSUD 

8.-11. juulil 2010 ei pea osalevad jahid tasuma Pärnu Jahtklubi sadamas sadamamakse. 

 

17. STARDIPROGRAMM JA KLASSID 

Stardiprogramm koos stardijärjekorra ja stardinimekirjadega antakse võistluste Race Office’s pärast 
ohutuskontrolli lõppu ja omaniku või kapteni poolt allkirjastatud võistkonna nimekirja esitamist. 

 

18. LISAINFORMATSIOON 

Lisainformatsioon on saadaval: 

Pärnu Jahtklubi 

Telefon: +372 505 2526 

Faks: +372 443 1420 

E-mail: kohtunik@jahtklubi.ee  

Internet: www.jahtklubi.ee 



	  

 
	  

 

WATERGATE REGATT 2010 

REGISTREERIMISBLANKETT 

 

 

Jahi nimi …………………………. 

Jahi tüüp (klass) ……….……… 

Purjenumber ………...... 

Jahtklubi ………………………………………… 

Riik ………………. 

Mõõdukirja tüüp (ORCi, ORC Club ) ………………… 

GPH ………….. 

	  

Kapten: 

Perekonnanimi ……………………….	  

Eesnimi …………………………... 

Aadress ………………………………………. 

Linn ………………………... 

Riik ………………………… 

Postiindeks …………………………….. 

E-mail ……………………………………………… 



	  

 
	  

Telefon ............................................................... 

Kommentaarid ………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

	  


