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VÕISTLUSJUHEND 
 

KORRALDAJAD 
Võistlust korraldab ESS Kalev Jahtklubi koostöös OÜ-ga Estolux (Hermes-X) ja Aegna Reisid 
OÜ-ga purjespordi populariseerimiseks. 
AEG JA KOHT 
Võistlus toimub Tallinna lahel 19. juunil 2010. a. Võistluse start on kell 12.00. Ajavahemikul 
10.30 � 11.00 toimub osalevate jahtide meeskondade komplekteerimine. 
OSALEJAD 
Osaleda võivad kõik jahid, millised omavad kehtivat ORC mõõdukirja ja on registreerunud 
Suveöö Rahvaregatile. Roolimees peab omama väikelaeva juhi tunnistust. Meeskonnas võib olla 
2 � 3 põhimeeskonna liiget ja ülejäänud meeskonna moodustavad regati sponsorite ja 
meediafirmade esindajad ning purjetamishuvilised. 
REEGLID 
Võisteldakse ISAF purjetamise võistlusmääruste 2009�2012 ja antud purjetamisejuhiste järgi 

kolmes grupis: I grupp  � GPH  < 610; II grupp � 650 ≥ GPH ≥ 610; III grupp � GPH  > 650. 
Spinnakeri kasutamine ei ole lubatud. 
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 
Võistlus toimub Tallinna lahel asuvate navigatsioonimärkide vahel (lisa nr.1).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 jõel, ilmajaama majakese juures.  
KONTROLLAEG 
Fini� suletakse 140% möödumisel Grupis esimesena fini�eerinud jahi distantsi läbimise ajast. 
PROTESTID 
Proteste võetakse vastu 30 min jooksul peale viimase jahi fini�eerimist või kohtunike laeva 

sildumist. Fini�eerimisel peab teatama protestimise kavatsusest. 
ARVESTUS 
Arvestust peetakse TIME-ON-TIME INSHORE süsteemi järgi.  
AUTASUSTAMINE 
Kõiki meeskonnaliikmeid autasustatakse meenetega. 
Nendele meeskonnaliikmetele, kes ei osale põhivõistlusel, on kell 16.00 organiseeritud transport 
Piritalt Rohuneeme sadamasse ning kiirkaatritega Aegna saarele. Saare sadamakõrtsis 

pakutakse suupisteid, jooke ja muusikat. Kell 17.30 toimub Suveöö Rahvaregati Aegna Proloogi 
paremate autasustamine. Autasustamise järel toimub meelelahutus elava muusikaga. Osalejate 

transport tagasi Piritale toimub 19.00 � 23.00. 
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 
Registreerimine toimub koos registreerimisega Suveöö Rahvaregatile.  
Registreerimine lõpeb 19. juunil 2010 kell 10.00. 
TÄIENDAV INFORMATSIOON 
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Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda: 
ESS Kalev Jahtklubi, Pirita tee 17, Tallinn 11911, tel 623 9154, faks 623 9028; Kristi Talts, GSM 
+372 50 45954; e-post: kristi@kjk.ee; OÜ Estolux - Kaido Kõrm, GSM +372 508 4185; Aegna 
Reisid OÜ � Margo Kütt GSM +372 5814 6220, margo.kytt@aegnareisid.ee 
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