DNV KARIKAVÕISTLUS 2011
JUHEND JA PURJETAMISJUHISED
1. AEG JA KOHT
Võistlused toimuvad Tallinna lahel 27.08.2011. Võistluste start kell 12.00.
2. OSALEJA
Osaleda võivad kehtivat ORC mõõdukirja omavad ¼ TON jahid (Polaris, Conrad 24, Conrad
25 jm). Roolimees peab omama väikelaevajuhi tunnistust.
3. REEGLID
Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (PVR 2009-2012) ja käesolevate
purjetamisjuhiste alusel.
4. START
Võistlussõitude stardid toimuvad PVR reegli 26 järgi Pirita jõesuudme lähistel. Klassilipuks
on numbrilipp nr 1. Start on avatud 4 min. Stardiliin on liini parempoolses otsas
Võistluskomitee laeval asuva punase kolmnurga ja liini vasakpoolses otsas oranž i
silindrikujulise poi vahel, mis on ka ühtlasi märgiks number 2.
5. DISTANTS
Võistlused toimuvad kahe märgi vahel. Märkideks on oranž id täispuhutavad silindrikujulised
poid. Distantsiks on vorst (Start-1-2-1-finiš). Distantsi skeem on toodud välja Lisa 1. Toimub
kuni 4 võistlussõitu.
6. FINIŠ ja KONTROLLAEG
Finiš suletakse 140% möödumisel klassis esimesena finišeerinud jahi distantsi läbimise
ajast. Finišiliin asub võistluskomitee laeval asuva punase kolmnurga ja märgi number 2
vahel.
7. PROTESTID
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Võistluskomiteed, oma kavatsusest protestida teise paadi vastu, vahetult peale seda kui ta
finišeerib või katkestab võistlussõidu. See muudab PVR reeglit 61.1(a).

Proteste võetakse vastu 30 min jooksul peale viimase jahi finišeerimist või võistluskomitee
laeva sildumist.
8. ARVESTUS
Arvestust peetakse TIME-ON-TIME INSHORE süsteemi järgi. Võistlus peetakse toimunuks,
kui on peetud vähemalt 1 võistlussõit.
9. AUTASUSTAMINE
Autasustamine toimub ca 30 minutit peale viimase jahi finišeerimist KJK sadamakapteni
hoone ees. Autasustatakse kolme esimest jahti.
10. VASTUTUSEST ÄRAÜTLEMINE
Kõik võistlejad osalevad regatil täielikult omal vastutusel, vastavalt PVR reeglile 4 – Otsus
võistelda. Korraldav Kogu ei vastuta materiaalsete ja kehaliste kahjude eest, mis leiavad aset
enne, regati ajal või peale regatti.
11. REGISTREERIMINE
Registreerida saab enne võistluste algust sekretäri juures mitte hiljem kui 45 minutit enne
starti. Stardimaks on 20€ EEK’i ja see peab olema tasutud 45 min enne starti.
Peavõistlusjuht Viljar Sepp, kontakt +372 533 63 918, seppviljar@gmail.com
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