
EESTI LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED DRAAKON KLASSIS 
                                               ESIMENE ETAPP 
 

3-4. juuli 2010 
Tallinn, Kalev Jahtklubi 

 
VÕISTLUSJUHISED 

 
 

1.    Reeglid 
1.1.  Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusmääruste (PSVM 2009-2012), 

klassimääruste ja käesolevate võistlusjuhiste alusel. 
1.2. Ühtegi rahvuslikku ettekirjutust ei kehti. 
1.3. Purjetamisvarustuse Reeglid kehtivad. 
 
2.  Reklaam 
2.1. ISAF Reklaami Koodeksi Regulatsioon 20 järgi (Regulation 20.3.1(b)). 
 
3.  Teated võistlejatele 
3.1. Teated võistlejatele pannakse välja teadetetahvlile, mis asub Kalevi Jahtklubi 

sadamas, võistluse kontoris (Race Office). 
 
4. Muudatused võistlusjuhistes 
4.1. Muudatused võistlusjuhistes pannakse välja mitte hiljem kui 2 tundi enne antud 

päeva esimest starti. 
 
5.  Kaldasignaalid 
5.1. Kaldasignaalid heisatakse lipumasti Kalev Jahtklubi võistluskontori (Race Office) 

juures. 
5.2. Koodilipp AP koos kahe helisignaaliga (üks langetamisel) tähendab: võistlused 

on edasi lükatud. Stardi hoiatussignaal merel antakse mitte varem kui 30 min 
pärast AP langetamist. 

5.3. Kui ametlikule teadetetahvlile on välja pandud teade, juhitakse sellele tähelepanu 

lipu L heiskamisega lipumasti. 
 
6.  Võistluste ajakava 
6.1. Toimub 4 võistlussõitu. Võistlussõitude kuupäevad: 

3.07  esimese stardi hoiatussignaal kell  12.05      2 sõitu 
4.07  esimese stardi hoiatussignaal kell  11.05      2 sõitu 

6.2. Regati viimasel päeval 4. juulil ei anta ühtegi hoiatussignaali pärast kella 15.00. 
6.3. Kõik paadid peavad olema vees hiljemalt 3. juulil kell 10.00. 
 
7.  Klassilipp 
7.1. Klassilipp on lipp D. 
 
8.  Võistlusala  
8.1. Võistlusala on Tallinna lahel. 
                                                                                                                                             
9.  Rada 
9.1.  Joonis lisas A. 
9.2.  Märkide vahe on umbes 1 meremiil. 
9.3      Allatuule kursil ei tohi läbida stardi-fini�iliini. 
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10.  Märgid 
10.1. Märgid on täispuhutavad oran�id poid. 
 
11.  Start 
11.1. Stardiliin on kohtunikelaeval asuva kolmnurkse märgi ja laevast vasakul asuva 

punase lipu vahel. 
11.2. Stardid toimuvad PVM reegel 26 järgi. 

Hoiatussignaal                    5 min. enne starti 
Ettevalmistussignaal           4 min. enne starti 
Ühe minuti signaal              1 min. enne starti 
Stardisignaal 

11.3. Kui antakse üksik tagasikutse, heisatakse lipp X ühe helisignaaliga, mis jääb 

üles kuni kõik valesti startinud jahid on tagasi pöördunud, kuid mitte kauemaks 

kui 4 minutiks. 
11.4. Kui antakse üldine tagasikutse, heisatakse lipp ,,I asendaja� koos kahe 

helisignaaliga. 
 
12.  Fini� 
12.1. Fini�iliin on kohtunikelaeval asuva kolmnurkse märgi ja laevast vasakul asuva 

punase lipu vahel. 
 
13.  Karistussüsteem 
13.1. Reeglid 44.1 ja 44.2 muudetakse nii, et kahe-pöörde karistus asendatakse ühe-

pöörde karistusega. 
 
14.  Kontrollaeg 
14.1. Fini� suletakse 15 min. peale esimese jahi fini�eerimist. 
 
15.  Protestid 
15.1. Protestivormid on kättesaadavad regatikontoris. 
15.2. Protesti esitamiseks on 60 minutit pärast seda, kui viimane paat on lõpetanud 

päeva viimase võistluse. 
 
16.  Punktiarvestus 
16.1. Võistlustulemusi arvestatakse PVM reegli A-4.1 järgi vähempunktisüsteemis. 
                                  
17.   Auhinnad 
17.1. Kolme esimest paatkonda autasustatakse auhindadega. 
17.2. Eesti meistritiitel omistatakse parima koha saavutanud eesti paatkonnale. 
                                                                                                                                                                       
18.  Vastutus 
18.1. Võistlejad osalevad regatil täiesti omal vastutusel. Vaata PVM 4, Otsus 

Võistelda. Organiseerijad ei võta vastutust materiaalse kahju või isikliku 

kahjustuse või surma eest, mis on tekkinud seoses regatiga või regatile 

eelnevalt, regati ajal või pärast regatti. 
 
19.  Kindlustus 
19.1. Iga osalev paat peab olema kindlustatud kehtiva kindlustusega. 
 
                                               
 
 


