
                                           
 
31. Kuldseekli Regatt 
Taavi Oru mälestuseks 

31. Golden Shackle Regatta 
In memorial Taavi Oru 

 
24.-26.mai 2013 

  
May 24-26, 2013 

 
Korraldav kogu 
ESS Kalev Jahtklubi 

 
Organizing Authority 
ESS Kalev Jachtclub 

 
Tallinn, Pirita, Eesti Vabariik 

 
Tallinn, Pirita, Estonia 

 
VÕISTLUSTEADE 

 
NOTICE OF RACE 

 
1. REEGLID 1. RULES 
1.1 Regatt viiakse läbi Purjetamise 
Võistlusreeglitele, Võistlusteate ja 
Purjetamisjuhiste alusel. 

1.1 The regatta will be governed by The Racing 
Rules of Sailing, Notice of Race and Sailing 
Instructions. 

1.2 Ühtegi rahvuslikku ettekirjutust ei kehti. 1.2 No national prescriptions will apply. 
1.3 Kui tekib keeleline konflikt reeglite vahel, 
loetakse määravaks inglisekeelne tekst. 

1.3 If there is conflict between languages the 
English text shall prevail. 

 
2. REKLAAM 2. ADVERTISING 
Paatidelt võib nõuda Korraldava Kogu poolt 
valitud ja antud reklaami kandmist. 

Boats may be required to display advertising 
chosen and supplied by the Organizing 
Authority. 

 
3. VÕISTLUSKÕLBULIKUS JA 
REGISTREERIMINE 

3. ELIGIBILITY AND ENTRY 

3.1 Regatist võivad osa võtta kõik Optimist, 
Zoom8, klassi paadid. Optimistil purjetaja peab 
olema sündinud 1998 a. või hiljem, Zoom8 
purjetaja peab olema sündinud 1994 a. või 
hiljem 

3.1 The regatta is open to all boats of the 
Optimist, Zoom8, classes. Optimist sailor 
must be born 1998 or later, Zoom8 sailor must 
be born 1994 or later. 

3.2 Võistluskõlbulikud paadid võivad 
registreeruda täites vormi aadressil 
www.tinyurl.com/kuldseekel ja tasudes 
osavõtumaksu kuni  22.05.2013. Hilinenud 
osavõtuavaldused võetakse vastu tingimusel, 
et tasutakse kõrgem osavõtutasu. 

3.2 Eligible boats may enter by completing the 
form at www.tinyurl.com/kuldseekel and paying 
the required fee by 22.05.2013. Late entries 
will be accepted under payment of a late 
registration fee. 

3.3 Kui mingis klassis on 24.05.2013. kella 
18:00-iks vähem kui neli osavõtuavaldus, 
jäetakse selles klassis võistlused ära ja 
osavõtu tasu tagastatakse. 

3.3 Classes for which there is les than four 
entries by 24.05.2013. 18:00, will be cancelled, 
and the entry fees for those classes will be 
refunded. 

 
4. MAKSUD 4. FEES 
4.1 Nõutud osavõtumaksud on EURODES. 
Osavõtumaksu ei tagastata, va. Punkt 3.4 
Optimist,  kuni 22.05. k.a. 15.-,  
                 alates 23.05. 20.- 
Zoom8,    kuni 22.05. k.a. 20.-,  
                 alates 23.05. 25.- 

4.1 Required fees in EURO are as follows and 
the fee is non-refundable, except NOR 3.4 
Optimist, up to 22.05. 15.-, after 22.05. 20.- 
Zoom8, up to 22.05. 20.-, after 22.05. 25.- 

4.2 Osavõtumaks tuleb üle kanda ESS Kalev 
Jahtklubi a/a SEB Pank 10220107408016, 
makse selgitusse märkida lapse nimi, 
võistlusklass, purjenumber. 

4.2 Entry fees shall be paid into the ESS Kalev 
Yacht club account 
SEB Pank Tornimäe 2 15010 Tallinn Estonia 
SWIFT/BIC code: EEUHEE2X 
IBAN:EE871010220107408016 



                                           
 
5. AJAKAVA 5. SCHEDULE 
5.1 Reede 24.05.2013.  
Registreerimine                         16:00-18:00 
Jooksuvõistlus                                     19:00 

5.1 Friday, May 24th, 2013 
Registration                               16:00-18:00 
Running competition                           19:00 

Laupäev 25.05.2013. 
Ujumisvõistlus                                    10:00 
1. sõidu hoiatussignaal                        13:00 

Saturday, May 25th, 2013 
Swimming competition                       10:00 
First warning signal                             13:00 

Pühapäev 26.05.2013. 
Võistluste lõpetamine                        ASAP 

Sunday, May 26th, 2012 
Closing Ceremony                             ASAP 

5.2 Klasside stardijärjestus on kirjeldatud 
Purjetamisjuhistes. 

5.2 The starting schedule by Classes will be 
described in Sailing Instructions. 

 
6. PURJETAMISJUHISED 6. SAILING ISTRUCTIONS 
Purjetamisjuhised on saadaval alates 16:00 
24.05.2013. Regatibüroos. 

Sailing Instructions will be available after 16:00 
May 24 2013. at the Race Office. 

 
7. VÕISTLUSRAJAD 7. THE COURSES 
7.1 Purjetamise võistlusrajad on kirjeldatud 
Purjetamisjuhistes. 
7.2 Jooksuvõistluse distantsi tutvustatakse 
vahetult enne jooksu, distantsi pikkus on 
ligikaudu 600 meetrit. 
7.3 Ujumisvõistlus toimub TOP ujulas, distants 
50 meetrit. 

7.1 The Courses will be defined in the Sailing 
Instructions. 
7.2 Running track will be described before the 
start, the track length is approx. 600 Metres. 
7.3 Swimming competition will be held in TOP 
indoor pool, track length is 50 Metres. 

 
8. PUNKTIARVESTUS 8. SCORING 
8.1 Ühe võistlussõidu, jooksuvõistluse ja 
ujumisvõistluse peab lõpetama, et lugeda 
võistlus ametlikult toimunuks. 

8.1 One sailing race, running competition and 
swimming competition are required to be 
completed to constitute a series. 

8.2 a) Kui lõpetatakse vähem kui neli 
võistlussõitu, on paadi võistlusseeria 
punktisummaks tema kõigi võistlussõitude 
punktide summa. 
        b) Kui lõpetatakse viis võistlussõitu, on 
paadi võistlusseeria punktisummaks tema kõigi 
võistlussõitude punktide summa, millest on 
välja visatud kõige halvema võistlussõidu 
punktid. 

8.2 a) When fewer than four races have been 
completed, a boats series score will be the total 
of her race scores. 
       b) When five races have been completed, 
a boats series score will be the total of her race 
scores excluding her worst score. 
 

8.4 Individuaalne paremus selgitatakse 
kompleksvõistluse kolme ala kokkuvõttes. 
Punktide võrdsuse korral eelistatakse 
purjetamise tulemust. 

8.4 Individual results will be scored combining 
all three disiplins. If there is combined-score tie 
between compeditors, sailing score will prevail. 

8.5 Võistkondlik paremus selgitatakse 
kompleksvõistluses ühe organisatsiooni kolme 
parema liikme punktide summeerimisega. 
Punktide võrdsuse korral eelistatakse 
purjetamise tulemust.  

8.5 Combined team results will be scored as 
summ of results of three best members of the 
same Organisation. If there is combined-score 
tie between compeditors, sailing score will 
prevail. 

8.6 Võrdsete punktide korral purjetamises 
eelistatakse viimase sõidu tulemust. 

8.6 If there is a sailing series-score tie between 
boats, the last race result will prevail. 

 
 
 
 
 
 



                                           
9. AUHINNAD 9. PRIZES 
9.1 Välja antakse auhinnad iga klassi kolmele 
paremale ujumises, jooksmises, purjetamises 
ja kompleksvõistluses. 

9.1 Prizes will be given to the best three 
Competitors of each Class in swimming, 
running, sailing and combined competition. 

9.2 Optimist kassis autasustatakse iga ala 
võitjat Kuldseekli rändauhinnaga. 

9.2 In Optimist Class the Golden Shackle 
Trophy will be award to winner of each disiplin. 

9.3 Eraldi autasustatakse, Optimist klassis 
kompleksvõistluse meeskondlikus arvestuses, 
kolme paremat meeskonda. 

9.3 Separate  Prizes for Optimist Class best 
three teams in combined competition. 

9.4 Zoom8 klassis purjetamise võitnud poissi ja 
tüdrukut autasustatakse Kuldseekli 
rändauhinnaga. 

9.4 In Zoom8 class the Golden Shackle Trophy 
will be award to the best girl and the best boy 
of sailing competition. 

 
10.VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE 10. DISCLAIMER OF LIABILITY 
Võistlejad osalevad regatil täielikult oma 
vastutusel. Vaata reeglit 4, Otsus võistelda. 
Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust 
võistluste eel, võistluste ajal ega pärast 
võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse 
või surma eest. 

Competitors participate in the regatta entirely at 
their own risk. See rule 4, Decision to Race. 
The organizing authority will not accept any 
liability for material damage or personal injury 
or death sustained in conjunction with or prior 
to, during, or after the regatta. 

 
11. TÄIENDAV INFORMATSIOON 11. FURTHER INFORMATION 
Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge 
palun martmeiel@hotmail.com 

For further information please contact 
martmeiel@hotmail.com  

 


