
PURJETAMISJUHISED
KASUKAREGATT 2019

19. OKTOOBER 2019
 
 

1. Reeglid
1.1 Võistlus viiakse läbi vastavalt Purjetamise võistlusreeglite (RRS 2017-2020), 
võistlusteate ja purjetamisjuhiste alusel.
1.2 Võistlustel lubatakse osalema ainult meeskonnad, kes on korrektselt täitnud 
osavõtuavalduse ja täielikult tasunud osavõtutasud.
 

2. Teated võistlejatele
Teated osavõtjatele pannakse välja Pärnus jahtklubi ametlikule teadetetahvlile.
 

3. Purjetamisjuhiste muudatused
Muudatustest purjetamisjuhistes pannakse välja mitte hiljem kui 1 tund enne esimest 
hoiatussignaali.
 

4. Võistluste ajakava
Laupäev, 19. oktoober
09.00 – 11.00 Registreerimine Pärnu Jahtklubis
11.00 Võistluste avamine, kaptenite koosolek
12.00 Esimene hoiatussignaal
 

5. Klassilipud, arvestusgrupid, stardijärjekord
I grupp ORC koodivimpel nr 1
II grupp ESTLYS (kuni 1,16 kaasa arvatud) koodivimpel nr 2
 

6. Tulemuste arvestamine
ORC grupis kasutatakse parandatud aja arvutamiseks Time on Time / Offshore 
meetodit.
ESTLYS grupis kasutatakse parandatud aja arvutamiseks aeg-ajale meetodit.
 

7. Võistlusrada
Toimub üks võistlussõit distantsil Pärnu – Kihnu.
Distants: Start - Kihnu teljepoi 845 jätta paremale – finish.
 



8. Start
8.1. Stardiliin Pärnu jahtklubi akvatooriumil on vasakult poolt piiratud B kai otsas 
oleva oranži lipuga ja paremalt poolt punase toodriga Sauga jõe suudes.
8.2 Stardiprotseduur on vastavalt WORLD SAILING-u määruste reeglile 26, kus 
hoiatussignaal antakse 5 minutit enne stardisignaali. Gruppide startide vahe on 5 
minutit.
 

9. Finish
Finishiliin on Kihnu sadama laevatee parema külje poi 862 (jätta paremale) ja Kihnu 
sadama muuliotsas oleva sinise lipu vahel.
 

10. Kontrollaeg
Finiš on arvestusgrupile avatud 50% antud grupis esimesena finišeerinud jahi 
distantsi läbimise tegelikust ajast.
 

11. Protestid
11.1. RRS reegel 61 kehtib koos alljärgneva muudatusega: Paat peab informeerima 
Võistluskomiteed, oma kavatsusest protestida teise paadi vastu, vahetult peale seda 
kui ta finisheerib või katkestab võistlussõidu. See
muudab RRS reeglit 61.1(a).
11.2. Proteste võetakse vastu poole tunni jooksul antud arvestusgrupi viimase jahi 
finišeerimisest.
 

12. Muud
Päikese loojangust päikese tõusuni kehtivad laevade kokkupõrke vältimise reeglid ja 
jahtidel on ettenähtud tulede kandmine kohustuslik.
 

Võistlusjuht: Tõnis Kukk
Tel. 5677 7877


