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VÕISTLUSTEADE

NOTICE OF RACE

1.

REEGLID

1.

RULES

1.1.

Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglitele
(PVR2017-20), Võistlusteate ja purjetamisjuhiste
alusel.

1.1.

The regatta will be governed by The Racing
Rules of Sailing (RRS 2017-20), Notice of Race
and Sailing Instructions.

1.2.

Ühtegi rahvuslikku ettekirjutust ei kehti.

1.2.

No national prescriptions will apply

1.3.

Kehtivad Klassireeglid, Purjetamisvarustuse
reeglid ja meeskonnavõistluse reeglitele

1.3.

The Class Rules, Equipment Rules and teamracing rules will apply.

1.4.

Võistlejad on kohustatud osalema nii avamiskui lõputseremoonial ja autasustamisel.

1.4.

Competitors shall attend the opening & closing
ceremonies, including the prize giving.

1.5.

Kui tekib keeleline konflikt reeglite vahel,
loetakse määravaks inglisekeelne tekst.

1.5.

If there is conflict between languages the English
text shall prevail.

2.

REKLAAM

2.

ADVERTISING

Paatidelt võib nõuda Korraldava Kogu poolt
valitud ja antud reklaami kandmist.

Boats may be required to display advertising
chosen and supplied by the Organizing Authority.

3.

KÕLVULISUS JA ÜLESANDMINE

3.

ELIGIBILITY AND ENTRY

3.1.

Regatist võivad osa võtta kõik Optimistid.
Meeskonda kuulub kuni 5 purjetajat. Korraga
võistleb 4 paati.

3.1.

The regatta is open to all boats of Optimists.
Team has 5 members and at onetime 4
members are compeating.

3.2.

Osavõtu kõlvulised paadid peavad end üles
andma, saates Pärnu Jahtklubile täidetuna
lisatud osavõtuavalduse 15.06.2016, aadressile
argo@jahtklubi.ee .

3.2.

Eligible boats must enter by completing the
attached form and sending it to
argo@jahtklubi.ee

4.

KLASSID JA VÕISTLUSARVESTUSED

4.

CLASSES & CATEGORIES

4.1.

Klubide ja purjespordikoolide õpilased Optimist
paatidel. Optimist U16 sünd 2002 või hiljem

4.1.

Club ja sailingschool Optimist sailors. Optimist
undre U16 or born 2002 or later

5.

OSAVÕTUTASUD

5.

FEES

5.1.

Osalustasu 40.- meeskonna kohta.

5.1.

Required fees is 40 EUR for a team.

5.2.

Osavõtumaksu saab üle kanda Pärnu Jahtklubi
MTÜ arveldusarvele 221010588634
Swedbank’is (selgitusse märkida võistleja nimi ja
võistlusklass) või tasuda sularahas.

5.2.

Payment shall be in the form of cash or bank
transfer to Pärnu Yacht Club account
221010588634 in Swedbank stating the sailor’s
name and class in payment details.

6.

AJAKAVA

6.

SCHEDULE

6.1.

Päev ja kuupäev
reede 16.06

Päeva 1. sõidu
hoiatussignaal
12:00

6.1.

Day & Date
friday, 16.06

Warning Signal
of 1st race of day
12:00

6.2.

Treenerite ja kohtunike koosolek toimub
16.06 kell 11:00

6.2.

The Race Committee meeting for coaches will take
place on friday, 16.06 of June at 11:00

6.3.

Võistluste avamine toimub 16.06 kell 11:15.

6.3.

The Opening Ceremony will take place on 16th of
June at 11:15.

Purjetamisjuhised antakse võistlejatele
registreerimisel 16.06 2016.a.
10.

SADAMAKOHAD

The Sailing Instructions will be available at
registration on 16th of June 2017.
10.

Paate peab hoidma nendele jaotatud kohtadel,
paatide hoiualal, Pärnu Jahtklubi sadamas.

BERTHING
Boats shall be kept in their assigned places in
Pärnu Yacht Club harbour.

12.

AUHINNAD

12.

PRIZES

12.1.

Parimaid autasustatakse.

12.1.

Best will be rewarded

13.

ABILAEVASTIK

13.

SUPPORT BOATS

Abilaevastiku paadid peavad kandma korraldajate
poolt antud tähiseid.
14.

RAADIOSIDE

Support boats must have signs given by organisers.
14.

Paat ei tohi üle anda raadiosaateid ega võtta vastu
raadio teel antavat informatsiooni, mis pole kätte
saadav kõikidele paatidele. See piirang kehtib ka
mobiiltelefonide kohta.
15.

VASTUTUSEST ÄRAÜTLEMINE

RADIO COMMUNICATION
A boat shall neither make radio transmissions while
racing nor receive radio communications not
available for all boats. This restriction also applies
to mobile phones.

15.

LIABILITY

15.1.

Võistlejad osalevad Võistlustel täielikult omal
15.1.
vastutusel (PVR reegel 4, Otsus võistelda).
Korraldaja ega keegi tema ametnikest või
esindajatest ei võta vastutust võistluste eel, ajal
ega pärast seda nii merel kui maal tekkinud
materiaalse kahju ja vigastuste eest nii isikutele kui
varustusele.

Competitors participate in the regatta entirely at
their own risk (RRS 4, Decision to Race). The LOA
or any of their officials or representatives is not
responsible, under any circumstances, for any
damage, loss or injury either ashore or on the sea
either to persons or equipment, which may result.

15.2.

Ükski ametkond ega isik ei võta vastutust ei
moraalse ega materiaalse kahju eest mis võib
tekkida reisi ajal või Võistlustele saabumisega.

15.2.

No organisation or individual will be held
responsibility for any moral or material damage that
may be sustained during travel or arrival at the
venue.

16.

KINDLUSTUS

16.

INSURANCE

Iga osavõttev paat peab omama kehtivat
vastutuskindlustust. Registreerimisel esitada
kehtiva kindlustuspoliisi originaal ning koopia
(jääb sekretariaati). Kindlustussumma
miinimum on 50 000.-€.
17.

18.
18.1.

18.2.

TELEVISIOON JA MEEDIA

Each participating boat shall have valid thirdparty liability insurance with a minimum cover
of 50 000.- €. Copy of the Insurance Policy
must be left at the Race Office.
17.

TELEVISION & MEDIA

Võistlustele registreerimisel, annab iga võistleja
Korraldajale loa toota, kasutada ja näidata, ilma
igasuguse kompensatsioonita, Korraldaja omal
äranägemisel igat sorti fotosid, filme,
otseülekandeid ja muid ülesvõtteid, kus võistleja
osaleb ning mis on võetud Võistluste ajal vastavalt
Võistlusteates või Purjetamisjuhistes toodud
ajavahemikul.

In registering for the event, competitors
automatically grant to the LOA the right in
perpetuity to make, use and show from time to time
at their discretion, any motion pictures, still pictures
and live, taped or filmed television and other
reproduction of them, taken during the period of the
event as defined in NoR and SI in which he/she
participates without compensation.

TÄIENDAV INFORMATSIOON
18.
Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge palun 18.1.
Pärnu Jahtklubi poole aadressil: Lootsi 6, Pärnu 80012,
Argo Kruusmägi +372 3253 449, e-post:
argo@jahtklubi.ee

FURTHER INFORMATION
For further information please contact Pärnu Yacht

Toitlustust pakub Pärnu Jahtklubi Restoran:
http://www.jahtklubi.ee/
Majutusvõimalused:
http://www.jahtklubi.ee/index.php?id=127
Pärnu Jahtklubis, Lootsi 6, Pärnu
Hotell Vesiroosi, +372 44 30 940

18.2.

Club, Lootsi 6, Pärnu 80012, Argo Kruusmägi mob:
+372 3253 449 , e-mail: argo@jahtklubi.ee
Catering will be offered by Pärnu Yacht Club
Restaurant: http://www.jahtklubi.ee/
Accommodation:
http://www.jahtklubi.ee/index.php?id=127
Pärnu Yacht Club, Lootsi 6, Pärnu
Hotel Vesiroosi, +372 44 30 940

