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24 TUNNI REGATT 2020 
 
21 August 2020  
Korraldav kogu 
Liivi laht, Läänemeri 

VÕISTLUSTEADE ja PURJETAMISJUHISED 
 

1. REEGLID 
1.1 Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite, Võistlusteate (NoR) ja Purjetamisjuhiste (SI) 
alusel. 
1.2 Kehtivad 
- ORC Rating Systems  
- IMS Rules; 
- WS avamerevõistluste ohutusmäärused, kategooria 4. 
1.3 Kui tekib keeleline konflikt reeglite vahel, loetakse määravaks inglisekeelne tekst. 
1.4 Kella 22:00-i ja 05:00-i vahelisel ajal on RRS Osa 2 reeglid asendatud Rahvusvaheliste 
Kokkupõrkke Vältimise reeglitega. 
 

2. REKLAAM 
Paadid on kohustatud kandma Korraldava Kogu poolt valitud ja antud reklaami. 
 

3. VÕISTLUSKÕLBULIKUS JA REGISTREERIMINE 
3.1 Regatt on lahtine ja osaleda võivad jahid, mis omavad kehtivat ORCi või ORC Club 
mõõdukirja. Mõõdukiri peab olema välja antud mitte hiljem kui 18. august 2020. 
3.2 Osalevad jahid peavad vastama WS avamerevõistluste ohutusmääruste kategooria 4 
nõuetele ja olema projekteeritud vähemalt konstruktsioonikategooria C nõuetele. 
3.3. Kõik Eesti purjetajad peavad omama EJL võistluslitsentsi. 
3.4 Jahti kasutaval isikul, kes ei ole selle omanik, peab olema omaniku antud volikiri. 
3.5 Ülesandmine toimub www…………..ee. 
 

4. KLASSIFIKATSIOON 
Eestis registreeritud jahi kapten peab omama jahtkapteni, kipri või väikelaevajuhi kvalifikatsiooni, 
välisjahtide kaptenite kvalifikatsioon peab vastama päritolumaa nõuetele. 
 

5. OSAVÕTUTASUD 
................................................................... 
 

6. VÕISTLUSTE AJAKAVA 
 

Reede 21.08.20 10:00 Start 

Laupäev 22.08.20 
09:00 
-11:00 Finiš 

Laupäev 22.08.20  ~21 Autasustamine 
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7. TEATED VÕISLEJATELE  
postitatakse www…………………ee 
 

8. NOR JA SI MUUDATUSED 
Mistahes muudatused NOR-s ja SI-s postitatakse hiljemalt ...:00 ....08.2020 www.....ee 
 

9. VÕISTLUSRADA 
9.1 Võistlusrada asub Liivi lahe ala  laevatatavates vetes ja on piiratud: 
põhjast paralleeliga 59o30,000’ N ja  
läänest meridiaaniga 22o00,000’ E 
9.2 Startida võib igast võistlusrajal asuvast punktist.  
9.3 Võistlev paat peab peale startimist ja enne finišeerimist tegema ringi 3600 ümber ühe allpool 
loetletud märkidest: 

 Allirahu S – 58o07,150’ N; 022o45,361’ E 

 Suurkaki W – 58o23,631’ N; 023o37,436’ E 

 Kihnu madal S – 58o01,299’N; 023o51,611’E 

 Ringsu teljepoi – 57o46,621’ N; 023o17,387’ E 

 Salacgriva teljepoi – 57o44,800’ N; 024o17,779’ E 

 Mersrags teljepoi – 57o20,194’ N; 023o11,925’ E 

 Kolka teljepoi “8” – 57o50,989’ N; 022o36,878’ E 
9.4 Finiši liin on:Ringsu W muuli – 57o46,791’ N; 023o16,307’ E ja Ringsu teljepoi – 57o46,621’ N; 
023o17,387’ E vaheline joon. 
9.5 Paat peab läbitud teekonna salvestama GPS seadmes ja esitama selle võisluskomiteele 
vahetult  peale finišeerimist ja sildumist. GPS peab kasutama WGS 84 seadistust. 
 

10. PUNKTIARVESTUS 
a) Kõigi paatide „läbitud aeg“ on 24h 
b) Iga paadi „0 distants“ on vahemaa mille paat teoreetiliselt läbib keskmise kiirusega, mis 

on arvutatud kasutades ORC ToD Long distance numbrit („0 distants=paadi ToD x 24h) 
c) Iga NM üle „0 distantsi“ lisab positiivse vahemaa paadi tulemusele 
d) Iga NM vähem kui „0 distants“ lisab negatiivse vahemaa paadi tulemusele 
e) Paat millel on enim NM üle „0 distantsi“ on võitja 
f) Läbitud aeg lõppeb kell 24 tundi peale starti 
g) Finišiliin on avatud kella 11:00-ni, 22.08.2020 

 

11. KARISTUSED 
11.1 Purjetamise võistlusreeglite 2. osa reeglite rikkumise eest rakendatakse muudetud reeglit 
44.1 ja 44.2 – karistuse kandmiseks nõutakse ainult ühe pöörde karistust, mis sisaldab ühte 
pauti ja ühte halssi. 
11.2 Teiste rikkumiste eest võib trahvida jahti 1–5% parandatud aja lisamise või kohakaristusega. 
 

12. AUHINNAD 
Klassik gruppis osalevad paadid väljalaskeaastaga enne 1990 
Modern grupis osalevad paadid väljalaskeaastaga peale 1990 
Mõlemas grupis autasustatakse kolme paremat 
 

 



                                                                                                              NÄIDIS NOR 
 

13.VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE 
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. 
 

14. KINDLUSTUS 
Iga osavõttev jaht peab omama kehtivat ja piisava kindlustuskattega vastutuskindlustust. 
 

15. PROTESTIKOGU 
Protestikogu moodustatakse purjetamise võistlusreeglite 7. osa p 91(a) järgi. 
 

16. TÄIENDAV INFORMATSIOON 
Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda: 
 
 
 
Peavõistlusjuht: Madis Ausman, 
+3725083901, madis@neverland.ee 
 


