CAPRICE CUP´i E4 KARIKAVÕISTLUS 2011
VÕISTLUSTEADE
KORRALDAV KOGU: ESS Kalev Jahtklubi ja MTÜ E4
AEG JA KOHT: Võistlus toimub Tallinna lahel 21.- 22.05.2011
21.05 esimese stardi hoiatussignaal kell 12:00. Maksimaalselt 4 sõitu
22.05 esimese stardi hoiatussignaal kell 11:00. Maksimaalselt 4 sõitu. Pärast kella 15:00 starti ei anta.
OSALEJAD: Osaleda võivad kõik jahid, millised omavad kehtivat ORC mõõdukirja ja ei ole võlgu klubile.
Roolimees peab omama väikelaevajuhi tunnistust.
REEGLID: Võisteldakse ISAF kehtivate 2009 – 2012 võistlusreeglite ja purjetamisjuhiste järgi neljas
grupis: ORC I; II; III; IV Grupp
RELAAM: Võistluste korraldajate poolt antud reklaamide kandmine on kohustuslik. Selle nõude
mittetäitmisel võidakse jahi tulemus antud võistlussõidus tühistada.
START: Start antakse Pirita jõesuudme lähistel reegli 26 järgi. Klassilipud on numbrilipud. Nr1 – I Grupp;
nr.2 – II Grupp; nr.3 – III Grupp; nr. 4 – IV Grupp. Startide intervall on 5 minutit. Start on avatud 4 minutit.
RADA: Võistlused toimuvad vastutuult/allatuult rajal ehk lühirajal. Raja täpne skeem antakse koos
purjetamisjuhistega.
FINIŠ: Finiš on kohtunikelaeva ja märgi nr.2 vahel.
KONTROLLAEG: Finiš suletakse 140% möödumisel klassi esimesena finišeerunud jahi läbimise ajast.
PROTESTID: Proteste võetakse vastu 30 minuti jooksul peale viimase jahi finišeerimist või
kohtunikelaeva sildumist. Jahi meeskond peab finišeerimisel teatama oma kavatsusest protestida.
ARVESTUS: Arvestus peetakse TIME-ON-TIME INSHORE süsteemi järgi neljas grupis: I Grupp GPH
on väiksem kui 615,0; II Grupp GPH on 615,1 – 655,0; III Grupp GPH on 655,1 – 710,0; IV Grupp
GPH on 710,1 ja suurem. Alates viiendast võistlussõidust kuulub halvim tulemus mahaarvestamisele.
Võistlus loetakse peetuks kui on toimunud vähemalt 3 võistlussõitu.
RAADIOSIDE: Võimaluse korral kasutatakse raadiosidet võistlejatele teadete edastamiseks, nii stardis kui
kogu võistluse jooksul. Stardis teavitatakse võimaluse korral valesti startinud jahte. Raadioside puudumine
ei ole protesti aluseks. Teated edastatakse VHF kanalil 11.
AUTASUSTAMINE: Autasustamine toimub ca. 30 minutit peale viimase jahi finišeerimist KJK
lipuväljakul. Autasustatakse gruppide kolme esimest jahti.
VASTUTUSEST ÄRAÜTLEMINE: Võistlejad osalevad regatil ainult omal 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: Registreerida saab KJK sadama kontoris enne võistluste algust 21.05 alates 9:30 –
11;15, sekretäri juures. Registreerimisel saadaval ka purjetamisjuhised.
Stardimaks on I Grupp 40.00 EUR; II - III Grupp – 32.00 EUR; IV Grupp 25.00 EUR

