
MAIREGATT  
UUS FORMAAT! 
KAOTAJAID EI OLE, EMOTSIOONIDES VÕIDAME KÕIK! 
 
3-5.mai 2019 
Korraldav kogu Pärnu Jahtklubi purjespordikool 
Pärnu Jõgi, Pärnu, Eesti 
 
VÕISTLUSTEADE 
1. REEGLID  
Regatt viiakse läbi purjetamise Võistlusreeglite alusel. 
Reeglite kohta toimub infotund 3. mail. 
 
2. VÕISTLUSKÕLBULIKKUS JA REGISTREERIMINE 
2.1 Regatist saab osa võtta ainult võistkond. Võistkond koosneb sportlasest ja 
vanemast/vanavanemast. 
2.2. Sportlase kategooriasse saavad kuuluda ainult osalejad, kes on sündinud 2004 aasta ja 
hiljem ja omab purjetamistreeningute kogemust vähemalt ühe hooaja. 
2.3. Iga võistkond on kohustatud registreerima end regatibüroos kohapeal või 
eelregistreerimisega e-posti teel aadressil elise@jahtklubi.ee. 
Registreerimine toimub 3.mail kell 14.00-20.00 purjespordikoolis treenerite toas. 
Registreerimine treeningule e-posti teel või kohapeal. iTreeningu kestus 30 minutit 
lapsevanema kohta. Algab igal pool ja täistunnil.  Grupi suurus 6 inimest. 
Treeningu kestvuses ja grupi suuruses võib korraldaja teha muutuseid vastavalt ilmale ja 
huvilistele. 
2.4. Võistluskõlbulik on positiivselt meelestatud, hea emotsiooniga võistkond! 
 
3. OSAVÕTUMAKS 

Osalustasu ei ole.  

Toeta purjespordikooli tegevust annetusega PÄRNU JAHTKLUBI MTÜ arveldusarvele 
EE452200221010588634.  Selgitusse märkida „annetus“.  

4. VÕISTLUSKLASSID 
Võisteldakse Optimist klassis. 
 
5. AJAKAVA 
3.mai 
14.00-20.00 Registreerimine  
16.00-16.30 Paadi tutvustus ellingu ees ja slipil. 
16.30-18.30 Treeningu aeg vanematele/vanavanematele. 
18.30-19.30 Reeglite infotund õppeklassis, kohustuslik! Reegleid on kohandatud 
vanematele/vanavanematele. 
4.mai. Eelsõitude päev 
10.00 Gruppidesse jagamine ja jooksva ajakava tutvustus õppeklassis 
11.00 Esimene võistlussignaal veepeal sportlastele 



 
5. mai Poolfinaal- ja finaalsõitude päev 
10.00 Esimene võistlussignaal veepeal sportlastele 
           Kõik võistlejad on oodatud kaasa elama. 
15.00 Võistlejate autasustamine. Oodatud kõik võistlejad! 
 
5. VÕISTLUSKORRALDUS, PUNKTIARVESTUS 
Võistlused viiakse läbi gruppides. Grupid teatatakse eelsõitude päeva hommikul vastavalt 
osalejate arvule. 
Võistlustel kasutatakse LHV kategooria paate, mis on kõigile võrdsed. Iga seerja lõpus 
loositakse uus paat võistkonnale. 
Eelsõitude arv sõltub osalevate võistkondade arvust. Selgub 4.mai hommikul kella 10.00ks. 
Võistlusdistant on vastutuule-allatuule distants. Distantsi joonist tutvustatakse 4.mai 
hommikul kell 10.00. 
Kehtib vähempunkitsüsteem. 
Võistlussõitudes toimub vaheldumisi sportlaste sõit ja täiskasvanute sõit. Tulemused 
sõidetakse välja meeskonnale. 
Eelsõidud on peetud, kui kõigil võistkondadel on kirjas vähemalt kolm võistlussõitu.  
Poolfinaalidesse pääsevad kuus parimat võistkonda.  
Eelsõitude kohad finaalidesse edasi ei kandu. Selguvad kohad alates seitsmendast. 
Poolfinaalid on arvestatud, kui on peetud vähemalt kaks võistlussõitu. 
Poolfinaalis saavutatud koht finaalidesse edasi ei kandu. Selguvad koha 4,5,6. 
Finaalides kolm parimat võistkonda. 
Finaalides peetakse kaks võistlussõitu (üks sportlaste sõit ja 1 vanema sõit).  
Finaalis saavutatud koht on lõpptulemuste paremusjärjestus. 
 
6. AUHINNAD 
Parimaid autasustatakse. 
 
7. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE 
Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Vastavalt reegel 4, Otsus võistelda 
(Purjetamise võistlusreeglid). Korraldav kogu ei võta endale mingid vastutust võistluse eel, 
ajal ega pärast võitstlust tekkinud vigastuse või surma eest. 
KÕIK OSALEJAD ON KOHUSTATUD KANDMA NÕUETEKOHAST PÄÄSTEVESTI/SPORTVESTI. KUI 
EI OLE TÄISKASVANUL ENDA VESTI, SIIS TEAVITA KORRALDAJAT VARAKULT ENDA 
KEHAKAALUST, ET SAAKSIME HANKIDA VAJALIKU MÕÕTMETEGA VESTI. MUIDUGI TEGELE KA 
ISE VESTI OTSIMISEGA. 
 
8. TELEVISIOON JA MEEDIA 
Võistlustele registreerimisel annab iga võistleja korraldajale loa toota, kasutada, näidata, ilma 
igasuguse kompensatsioonita, korraldaja oma äranägemise järgi fotosid, filme, 
otseülekandeid ja muid ülesvõtteid, kus võistleja osaleb ning mis on võetud võistluse ajal 
vastavalt võistlusteates toodud ajavahemikul. 
 
9. TÄIENDAV INFORMATSIOON 
Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda elise@jahtklubi.ee , 5039151 
 


