.
Reeglid:
Distants:
Tallinn- Viinistu ca´40nm.
Viinistu-Purtse-Toila ca´40+20
nm.
Side:
VHF kanal 11.
Osavõtjad:s
Ragatil saavad osaleda kõik A, B
ja C kategooria purjejahid.

Registreerimine ja
osavõtu tasu:
Eelregistrereerimine toimub
Põjaranniku Regati Facebooki
lehel või kirjalikult
monika@karla.ee kuni
01.06.2018.a.
Osavõtutasu 40 eur.
Osavõtutasu saab tasuda
eelregitreerimisel a/a
EE962200221064789667
Swedbank. MTÜ Liimala
Purjetajate Selts või kohapel
sularahas 1 tund enne regati
algust.

Regatt toimub vastavalt purjetamise võistlusreeglitele (RRS) 2017-2020. Ja tavapärastele
merel liiklemise reeglitele: rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskiri vastavalt
Meresõiduohutuse seadusele ja reeglitele..
Võistlusklassid:
Folkboot, LYS, matka/vabaklass. Osalevate jahtide max süvis 2,00 m.
Matka/vabaklassis saavad osaleda kõik jahid, millel ei ole mõõdukirja või mis ei kuulu
klassidesse LYS või Folkboot, ORC kaasa arvatud. Matka/vabaklass saab tulemuse kirja selles
järjekorras nagu nad finišeeruvad. Tulemuste ümberarvestust matka/vabaklassis ei toimu.

Lisaks:
Põhjaranniku Regatile registreeritud paadid on sadamamaksudest vabastatud
ajavahemikus 08 -10 juuni 2018.a.
Korraldajal on õigus muuta ajakava ja distantsi.

Kvalifikatsioon:
Eestis registreeritud paadi kapten peab omama väikelaevajuhi kvalifikatsiooni, välismaiste
paatide kaptenite kvalifikatsioon peab vastama päritolumaa nõuetele.

Ajakava:
08.06.2018.a.






8.00 regatile registreerimine;
9.00 kaptenite koosolek;
9.30- 10.00 väljumine Pirita sadamast;
10.30 ühisstart Tallinna lahel „Kuulimuna“ piirkonnas;
16.00 esimeste jahtide saabumine Viinistu sadamasse.

09.06.2018 a.

Info ja
registreerimine:
Sekretär:
Monika Kerme
monika@karla.ee
Korraldaja:
Liimala Purjetajate
Selts: Tõnu Lokotar
Tel 56 249 781
e-mail: tonu@karla.ee,
Tehniline konsultant :
Ain Pomerants
Web: Facebook:
Põhjaranniku regatt.

Lisainfo:
Peakohtunik:
Kalju Kirss






9.00 Kaptenite koosolek
9.30- 10.00 väljumine Viinistu sadamast;
10.30 ühisstart;
16.00 esimeste jahtide saabumine Purtse sadamasse.

Kaldaprogramm:
Autasustamine toimub 1h peale viimase jahi finišeerumist, orienteeruvalt kell 20.00. Saun
avatud kõikidele osavõtjatele, eriauhinnad, elav muusika, meeskondade võistulaulmine,
jõu-ja ilunumbrid.
23.00 sõlmitakse kohaliku elanikkonnaga rahu.
VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE:
Kõik osalejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Korraldaja ei võta endale mingit vastutust
võistluste eel, võistluste ajal, ega pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse või surma
eest.

Kindlustus:
Iga osavõttev paat peab omama kehtivat vastutuskindlustust. Registreerimisel esitada kehtiva
kindlustuspoliisi koopia, mis jääb sekretariaati.

Tel: 56 493 499, e-mail:
kalju.kirss@mail.ee

Tuult purjedesse!

Liimala Purjetajate Selts.

