SUVEÖÖ RAHVAREGATT
19. – 20. juuni 2010.a
PURJETAMISJUHISED
1. Reeglid
1.1 Võistlus peetakse ISAF 2009-2012 purjetamise võistlusreeglite järgi.
1.2 Kell 23.00 – 04.00 kehtivad „Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise
reeglid” ning ettenähtud tulede kandmine on kõikidel jahtidel kohustuslik. PVM osa 2 reeglid
nimetatud ajavahemikus ei kehti.
1.3 Muud võistlust juhtivad dokumendid:
 ORCi määrused;
 ORCi sisustusmäärused;
 ISAF avamerevõistluste ohutusmäärused, kategooria 4;
 võistlusjuhend;
 purjetamisjuhised.
2. Teated võistlejatele
Teated võistlejatele pannakse välja sadama kontori teadetetahvlile.
3. Võistluste ajakava
Laupäev 19. juuni
9.00 – 10.00 registreerimine
10.00 võistluste avamine
12.00 start Suveöö Rahvaregati Aegna proloogile (edaspidi proloog) Tallinna lahel
16.00 – 23.00 ainult proloogist osavõtnud meeskonnaliikmete transport Aegna saarele ja
tagasi ning üritused saarel
19.00 start põhivõistlusele
Pühapäev 20. juuni
12.00 Autasustamine ja lõpetamine
4. Klassilipud
Klassilipud on numbrilipud nr. 1 – I grupp; nr. 2 – II grupp; nr. 3 – III grupp.
5. Võistluste veeala
5.1 Proloogi võistlusrada paikneb Tallinna lahel ning tehakse teatavaks vahetult enne starti
kohtunike laeva pardalt.
5.2 Proloogi võistlusrada pannakse välja sellise arvestusega, et võistlus ei kestaks üle kahe
tunni.
5.3 Põhivõistluse rada haarab navigatsioonilisi märke Tallinna, Kakumäe ja Muuga lahes ning
Naissaart ja Prangli saart. Rada võib läbida vabal valikul kas päripäeva või vastupäeva.
6. Võistlusrajad
6.1. Proloog 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 finišile. Mistahes
märgi juures tõstetud sinine lipp tähendab, et finiš on kohtunike laeva ja antud pöördemärgi
vahel.
6.2. Põhivõistluse rada
6.2.1. I arvestusgrupi jahid purjetavad ümber Suurupi teljepoi nr 1 (Lat 59°29.990' Lon
24°19.970'), Naissaare, Uusmadala põhjapoi (Lat 59°40.640' Lon 24°35.170'), Nygrundi põhjapoi
(Lat 59°39.410' Lon 24°52.270'), Prangli saare ja Prangli lõunapoi (Lat 59°35.610' Lon
24°59.370') vabal valikul kas päri- või vastupäeva. Ei ole lubatud purjetada Aegna läänepoi (Lat

59°36.460' Lon 24°43.170'), Aegna W toodrite (Lat 59°35.500' Lon 24°43.100' ja Lat 59°34.500'
Lon 24°43.600') ja Aegna saare vahelt; Paljassaare põhjapoi (Lat 59°30.390' Lon 24°41.630') ja
Paljassaare vahelt, ega ka Aegna ja Kräsuli vahelt.
6.2.2. II arvestusgrupi jahid purjetavad ümber Suurupi teljepoi nr 2 (Lat 59°29.990' Lon
24°30.000'), Naissaare, Uusmadala põhjapoi (Lat 59°40.640' Lon 24°35.170'), Nygrundi põhjapoi
(Lat 59°39.410' Lon 24°52.270'), Prangli saare ja Prangli lõunapoi (Lat 59°35.610' Lon
24°59.370') vabal valikul kas päri- või vastupäeva. Ei ole lubatud purjetada Aegna läänepoi (Lat
59°36.460' Lon 24°43.170'), Aegna W toodrite (Lat 59°35.500' Lon 24°43.100' ja Lat 59°34.500'
Lon 24°43.600') ja Aegna saare vahelt; Paljassaare põhjapoi (Lat 59°30.390' Lon 24°41.630') ja
Paljassaare vahelt, ega ka Aegna ja Kräsuli vahelt.
6.2.3. III arvestusgrupi jahid purjetavad ümber Naissaare, Prangli saare ja Prangli lõunapoi (Lat
59°35.610' Lon 24°59.370') vabal valikul kas päri- või vastupäeva. Ei ole lubatud purjetada
Aegna läänepoi (Lat 59°36.460' Lon 24°43.170'), Aegna W toodrite (Lat 59°35.500' Lon
24°43.100' ja Lat 59°34.500' Lon 24°43.600') ja Aegna saare vahelt; Paljassaare põhjapoi (Lat
59°30.390' Lon 24°41.630') ja Paljassaare vahelt, ega ka Aegna ja Kräsuli vahelt.
7. Start
Start nii proloogile kui põhivõistlusele antakse Pirita jõesuudme lähistel reegli 26 järgi. I start
antakse I grupile. Startide intervall on 5 minutit. Start on avatud 10 min.
8. Finiš
Finiš on Pirita jõel, ilmajaama majakese juures.
9. Karistused
9.1 Purjetamise võistlusmääruste 2. osa reeglite rikkumise eest rakendatakse muudetud
reeglit 44.1 ja 44.2 karistuse kandmiseks nõutakse ainult ühte täispööret, mis sisaldab
ühte pauti ja ühte halssi.
9.2 Teiste rikkumiste eest võib trahvida jahti 1–5% parandatud aja lisamisega.
10. Kontrollaeg
Finiš suletakse 140% möödumisel Grupis esimesena finišeerinud jahi distantsi läbimise ajast.
11. Protestid
Proteste võetakse vastu 30 min jooksul pärast viimase jahi finišeerimist. Finišeerimisel peab
teatama protestimise kavatsusest.
12. Arvestus
12.1. Proloogi parandatud aega arvutatakse TIME-ON-TIME INSHORE meetodil.
12.2. Põhivõistluse parandatud aega arvutatakse TIME-ON-TIME OFFSHORE meetodil.
12.3. Proloogi ja põhivõistluse koondarvestust ei peeta.
13. Auhinnad
13.1. Proloogil osalevate jahtide meeskonnaliikmetele antakse meened ning võitjatele auhinnad.
13.2. Põhivõistluse võitjatele kõigis klassides antakse auhinnad.
14. 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.
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