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PÄRNU KEVADREGATT

PÄRNU SPRING REGATTA

17.- 19. mai 2019, Pärnu Jahtklubi
www.jahtklubi.ee

17.- 19. May 2019, Pärnu Yacht Club
www.jahtklubi.ee

KORRALDAV KOGU
Pärnu Jahtklubi

ORGANISING AUTHORITY
Pärnu Yacht Club

VÕISTLUSTEADE

NOTICE OF RACE

REEGLID
Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite
(RRS) alusel.
Purjetamisvarustuse reeglid ja klassireeglid
kehtivad.
Paatidelt võib nõuda korraldava kogu poolt antud
GPS jälgimisseadme kandmist.
Kui keelte vahel on konflikt, on inglise keel
ülimuslik.
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2.

REKLAAM
Paatidelt võib nõuda korraldava kogu poolt valitud
ja antud reklaami kandmist vastavalt World
Sailing´u määrusele 20, Reklaamikoodeks.

2.

ADVERTISING
In accordance with World Sailing Regulation
20, Advertising Code, boats may be required
to display advertising chosen and supplied by
the Organising Authority.

3.
3.1.

VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA OSALEJAD
Regatil võivad osaleda kõik paadid klassides:
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ELIGIBILITY AND ENTRY
The regatta is open to all boats of the
classes:
Optimist U16 born 2004 or later
Zoom8 U20 born 2000 or later
Laser 4.7 U18 born 2002 - 2007
Laser Radial born 2004 or earlier
RS Feva
The entry shall be made online with entry fee
payment on entry form latest by May 14.
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3.2.
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Optimist U16 sündinud 2004 või hiljem
Zoom8 U20 sündinud 2000 või hiljem
Laser 4.7 U18 sündinud 2002 - 2007
Laser Radial sündinud 2004 või varem
RS Feva
Osavõtuavaldus tuleb täita koos osavõtutasu
maksmisega veebis registreerimisvormil hiljemalt
14. maiks.
Hilinenud osavõtuavaldused aktsepteeritakse
tingimusel, et makstakse hilinenud osavõtutasu.
Kui mingis klassis on 14. maiks ainult üks
osavõtuavaldus, jäetakse selles klassis võistlused
ära ning osavõtutasu tagastatakse.
Osavõtutasud:
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RULES
The regatta will be governed by the rules as
defined in the Racing Rules of Sailing (RRS).
The Equipment Rules of Sailing and Class
Rules will apply.
Boats may be required to carry GPS tracking
devices supplied by the organising authority.
If there is conflict between languages, the
English text will take precedence.

Late entries will be accepted under payment
of a late entry fee.
Classes for which there is only one entry by
May 14 will be cancelled and the entry fee
will be refunded.
Entry fees:

Klass

Osavõtutasu Hilinenud
osavõtutasu

Class

Entry fee Late entry
fee

Optimist

15 €

20 €

Optimist

15 €

20 €

Zoom8, Laser 4.7,
Laser Radial

20 €

25 €

Zoom8, Laser 4.7,
Laser Radial

20 €

25 €

3.6.
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Osavõtutasu saab üle kanda Pärnu Jahtklubi
arveldusarvele EE452200221010588634
Swedbank'is (selgitusse märkida regati nimi,
võistleja nimi ja võistlusklass), või tasuda
hilinenud osavõtutasu
17. mail registreerimisel sularahas.
Kõik tugiisikute paadid peavad olema
registreeritud Regatibüroos mitte hiljem kui
17. mail kell 15:00.
Iga tugiisikute paat on kohustatud tasuma
osavõtutasu (kaimaksu) summas 20 EUR, välja
arvatud juhul, kui ta nõustub regati ajal osalema
kui turvapaat ning täitma kõiki võistluskomitee
asjakohaseid nõudmisi.

4.
AJAKAVA
4.1.
Ajakava:
Kuupäev
Aeg
Reede,
13:00-15:00
17. mai
15:00
17:00
Laupäev,
11:00
18. mai
Pühapäev, 11:00
19. mai
ASAP
4.2.
4.3

Tegevus
Registreerimine ja
Mõõtmine
Võistluste avamine
1. sõidu hoiatussignaal
Võistlussõidud
Võistlussõidud
Võistluste lõpetamine

19. mail ei anta ühegi klassi hoiatussignaali pärast
kella 15:00.
Kõikidele klassidele on plaanis pidada 8 sõitu.

3.6.

3.6.1
.
3.6.2
.

Entry fee shall be paid by bank transfer to
Pärnu Yacht Club account in Swedbank: IBAN
EE452200221010588634, SWIFT HABAEE2X,
stating the regatta name, sailor’s name and
class in payment details, or a late entry fee in
cash at registration on May 17.
All support boats shall be registered in the
Race Office not later than May 17 at 15:00.
Each support boat is required to pay the
entry fee in amount of 20 EUR, except when
she will accept to act as a safety boat and
comply with any reasonable request from the
Race Committee during the regatta.

4.
SCHEDULE
4.1.
Schedule:
Date
Time
Activity
Friday,
13:00-15:00 Registration &
May 17
measurement
15:00
Opening ceremony
17:00
Warning signal for 1st race
Saturday,
11:00
Races
May 18
Sunday,
11:00
Races
May 19
ASAP
Closing ceremony
4.2.
There will be no warning signal for any class
after 15:00 on May 19.
4.3
There are 8 races scheduled in each class.
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REGISTREERIMINE JA MÕÕTMINE
Kõik võistlejad peavad end registreerima Pärnu
Jahtklubi Regatibüroos mitte hiljem kui 17. mail
kell 15:00.
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REGISTRATION & MEASUREMENT
All competitors shall complete onsite
registration at the Race Office in Pärnu Yacht
Club not later than May 17 at 15:00.
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PURJETAMISJUHISED
Purjetamisjuhised on välja pandud võistlejatele
registreerimisel 17. mail.
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SAILING INSTRUCTIONS
The Sailing Instructions will be available at
registration on May 17.
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RAJAD JA VÕISTLUSALAD
Purjetatakse trapetsrajal või vastutuuleallatuulerajal.
Võistlusala on Pärnu lahel.
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COURSES & RACE AREAS
Trapezoid or windward-leeward courses will
be sailed.
Race area is located on Pärnu bay.

FORMAAT JA PUNKTIARVESTUS
Võistlused on ametlikult toimunud kui antud
klassis on lõpetatud vähemalt 1 võistlussõit.
Kehtib vähempunktisüsteem vastavalt PVR Lisale
A, mis on muudetud järgmiselt:
1-4 sõitu: 0 mahaviset
5-8 sõitu: 1 mahavise
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FORMAT AND SCORING
1 race is required to be completed to
constitute a regatta in a class.
The low point scoring system of RRS
Appendix A will apply as amended below:
1-4 races: 0 discards
5-8 races: 1 discard

10.

MEEDIA
Võistlustele registreerimisel annab iga võistleja
korraldavale kogule loa toota, kasutada ja
näidata, ilma igasuguse kompensatsioonita,
korraldava kogu omal äranägemisel igat sorti
fotosid, filme, otseülekandeid ja muid ülesvõtteid,
kus võistleja osaleb ning mis on võetud võistluste
ajal vastavalt võistlusteates toodud
ajavahemikule.

10.

MEDIA
In registering for the event, competitors
automatically grant to the Organising
Authority 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 Notice of Race, in
which he/she participates, without
compensation.
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AUHINNAD
Parimaid autasustatakse.

11.
11.1.

PRIZES
The best will receive prizes.

12.

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.

12.

DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta entirely
at their own risk. See Rule 4, Decision to
Race. The Organizing Authority will not
accept any liability for material damage or
personal injury or death sustained in
conjunction with or prior to, during, or after
the regatta.

13.

KINDLUSTUS
Iga osalev paat peab omama vastutuskindlustust
vähemalt 50000 € kattega.

13.

INSURANCE
Each participating boat shall be insured with
a valid third party liability insurance of
minimum cover 50000 €.

TÄIENDAV INFORMATSIOON
Toitlustust pakub Pärnu Jahtklubi restoran ja
majutust jahtklubi külalistemaja. Kontakt: telefon
447 1750, e-post: info@jahtklubi.ee

FURTHER INFORMATION
Catering and accomodation will be offered by
Pärnu Yacht Club restaurant and guest house.
Contacts: phone +372 447 1750, e-mail:
info@jahtklubi.ee

Peavõistlusjuht

Jüri Sõber

PRO

Jüri Sõber

Korraldav kogu

Pärnu Jahtklubi

OA

Pärnu Jahtklubi

Võistluste direktor

Raiko Lehtsalu

Race Director

Raiko Lehtsalu

Telefon

+372 508 8493

Phone

+372 508 8493

E-post

raiko.lehtsalu@jahtklubi.ee

E-post

raiko.lehtsalu@jahtklubi.ee

Koduleht
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Web
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