VÕISTLUSTEADE
SAKU KESKNÄDALARING 2019
KORRALDAV KOGU
Pärnu Jahtklubi

1.

AEG JA KOHT
08. mai - 25. september 2019, Pärnu laht, Eesti
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REEGLID
Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite 2017-2020 (RRS), Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste alusel.
Kella 23:00 – 04:00 on RRS 2. osa reeglid asendatud „Rahvusvaheliste laevade kokkupõrke vältimise
reeglitega” (IRPCAS) ning ettenähtud tulede kandmine on kõikidele paatidele kohustuslik.
Kehtivad ka järgmised reeglid:
ORC Rating System;
IMS International Measurement System;
ESTLYS reeglid.
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Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile (RT I,
13.05.2011, 3)
Kui tekib keeleline konflikt reeglite vahel, loetakse määravaks inglisekeelne tekst.
Võistlussõitudes ei anta starti kui tuule keskmine kiirus on alla 2 m/s või üle 12 m/s. Võistluskomitee otsus ei
saa olla aluseks heastamistaotlusele. See muudab RRS 62,1(a)
REKLAAM
Kehtib World Sailing′u reklaamikoodeks. Reklaami kandvad jahid peavad
rahvusorgani poolt nõutava reklaamiloa.
Võistluste korraldaja poolt antud reklaamide kandmine paadil on kohustuslik.

esitama

päritolumaa

VÕISTLUSKÕLVULISUS
Regatt on lahtine ja osaleda võivad kõik ühekerelised jahid, mis omavad kehtivat ESTLYS, ORCi või ORC
CLUB mõõdukirja.
Kuni J.Hermanni regatini kasutatakse ESTLYS grupis 2018. aasta mõõdukirjade andmeid. Alates 31.05
peetavast Kesknädala Ringist kasutakse 2019. aasta mõõdukirjasid.
Kui jahil puudub ESTLYS mõõdukiri, siis ta võib taotleda LYS komisjonilt Kesknädala ringi võistlusteks LYS
väärtuse määramist. Vastav taotlus tuleb esitada 7 päeva ennem saabuvat võistlust.
Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile (RT I,
13.05.2011, 3). Vastama kategooriale C.
Võistlusklassid: I grupp ORC
II grupp ESTLYS (kuni 1,16 kaasa arvatud)
Eestis registreeritud jahi kapten peab omama jahtkapteni, kipri või väikelaevajuhi kvalifikatsiooni,
välisjahtide kaptenite kvalifikatsioon peab vastama päritolumaa nõuetele. Jahti kasutaval isikul, kes ei ole
selle omanik, peab olema omaniku antud volikiri.
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OSAVÕTUMAKS
Stardimaks etapil jahi kohta: ORC ja ESTLYS 15€
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REGISTREERIMINE
Osavõtuavaldusi võtab Kesknädalaringi korralduskomitee vastu võistluspäeval Pärnu Jahtklubis kella 17.0017.45
Registreerimisel tuleb esitada kehtiv mõõdukiri.
Proteste arvestuste kohta võetakse vastu kuni kaks tundi pärast lõpptulemuste teavitamist www.jahtklubi.ee
või jahtklubi teadete tahvlil.
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AJAKAVA
Kesknädalaringi sarivõistluse etapid toimuvad kolmapäeviti 08. maist kuni 25. septembrini Pärnu jõel ja
lahel. Esimene hoiatussignaal kell 18:00. Seoses laevaliiklusega võib võistlusjuht edasi lükata esimest
hoiatussignaali.

8.

MÕÕTMINE JA KONTROLL
Iga jaht peab olema mõõtmiseks ja kontrolliks valmis igal ajal, et kontrollida vastavust reeglitele,
erireeglitele ja purjetamisjuhistele.
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PURJETAMISJUHISED
Purjetamisjuhised avaldatakse 08. mail Pärnu Jahtklubi koduleheküljel ja teadete tahvlil.

10.

VÕISTLUSRAJAD
Distantsi kirjeldus pannakse Jahtklubi teadete tahvlile hiljemalt 30 minutit enne esimese grupi starti.
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KARISTUSED
RRS 44.1 on muudetud selliselt, et kahepöörde karistus on asendatud ühe-pöörde karistusega.
Klassireeglite või RRS 4. osa või 6. osa rikkumise eest määrab protestikomitee vaba valikuga karistuse (DPI).
See muudab RRS reeglit 64.1.
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PUNKTIARVESTUS
ORC gruppides kasutatakse parandatud aja arvutamiseks Time-on-Time Offshore.
ESTLYS gruppides kasutatakse parandatud aja arvutamiseks aeg-ajale meetodit.
Arvesse lähevad kõik võistlussõidud.
Protestid esitada kirjalikult hiljemalt pool tundi pärast finišeerimist.
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VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Vaata reeglit RRS 4, Otsus võistelda.
Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud
materiaalse kahju, vigastuse või surma eest.
Iga paadi omanik või tema esindaja nõustub nende tingimustega, allkirjastades osavõtuavalduse.
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KINDLUSTUS
Iga osavõttev jaht peab omama kehtivat vastutuskindlustust.
Kindlustussumma miinimum on 50 000 eurot.
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AUHINNAD
Gruppide paremaid autasustatakse iga etapi lõppedes.
Hooaja lõpubanketil autasustatakse iga grupi kolme paremat karikatega.
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TÄIENDAV INFORMATSIOON
Võistlusjuht:
Tõnis Kukk
Telefon
5677 7877
Korraldav kogu:
Telefon
E-post
Koduleht

Pärnu Jahtklubi
Raiko Lehtsalu
+372 508 8493
kohtunik@jahtklubi.ee
www.jahtklubi.ee

