Rannarootsi regatt
avamerepurjetamises.
Korraldav kogu
Haapsalu Jahtklubi

VÕISTLUSTEADE
1. AEG JA KOHT
Võistlus toimub 04.07 – 05.07.2014 distantsil Tallinn – Haapsalu. Distantsi
orienteeruv pikkus on 65-80NM.
2. OSALEJAD
Osaleda võivad kõik jahid, millel on kehtiv ORCi, ORC Club või ESTLYS
mõõdukiri.
Võistlusgrupid:
– I grupp ORC (GPH ≥ 700,1)
– II grupp ESTLYS I (R ≥ 1,09)
– III grupp ESTLYS II (R ≤1,08)
– IV grupp Folkboot
Korraldaja jätab omale õiguse liita gruppe, kui grupis on vähem kui kolm
osalevat jahti.
3. REEGLID
Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (PVR 2013-16), Võistlusteate ja
Purjetamisjuhiste alusel.
Järgmised dokumendid kehtivad
- ORC Rating Systems;
- IMS Rules;
- ESTLYS reeglid;
- ISAF Avamere Erimäärused, kategooria 4, järgmiste eranditega:
p.4.23.1. - nõutavad on 3 punast säratuld;
p.4.26. - soovituslik;
p.5.01.1. a) – ei kehti, kõigil osalejatel peab olema päästevest kandevõimega
vähemalt 100N;
p.5.01.1. c) – soovituslik.
Folkbootidele ja RJ-85-le kehtivad konstruktsiooniliste nõuete osas
rahvusvahelised klassireeglid. Spinnakeri kasutamine on lubatud.
4. REKLAAM

Kõik osavõtvad jahid on kohustatud kandma korraldaja nõudmisel tema poolt
antud lippu ja kahte kleebist.
5. AJAKAVA
Reede, 04. Juuli
Laupäev, 05. Juuli

18:00 Võistluste avamine ja kaptenite koosolek
19:30 Esimene hoiatussignaal
Autasustamine ja võistluse lõpetamine

6. MÕÕTMINE JA KONTROLL
Iga jaht peab olema mõõtmiseks ja kontrolliks valmis igal ajal, et kontrollida
vastavust ORC reeglitele, erireeglitele ja purjetamisjuhistele.
Kõik jahid peavad vastavalt korraldava kogu nõudmistele kandma
positsioneerimisseadmeid.
7. PURJETAMISJUHISED
Purjetamisjuhised avaldatakse Haapsalu Jahtklubi kodulehel
(http://www.hjk.ee) ning jahtklubi infotahvlil hiljemalt 03.07.2014.
8. KONTROLLAEG
Finiš suletakse 150% möödumisel grupi esimesena finišeerinud jahi distantsi
läbimise ajast.
9. TULEMUSTE ARVESTUS
– ORC gruppide parandatud aja arvutamiseks kasutatakse Performance Line
Offshore meetodit. Corrected time = (PLT * Elapsed time) - (PLD * Distance)
– ESTLYS grupis parandatud aja arvutamiseks kasutatakse Time on Distance
meetodit. Corrected time = Elapsed time + (ToD * Distance)
– Folkboot klassis kehtib Vähempunktisüsteem vastavalt PVR Lisale A.
10. PROTESTID
Proteste võetakse vastu 30 min jooksul peale grupi viimase jahi finišeerimist.
Protestikogu moodustatakse purjetamise võistlusmääruste 7. osa p 91(a) järgi.
11. AUTASUSTAMINE
Autasustamine toimub Haapsalu Jahtklubis peale viimase jahi finišeerimist.
Auhinnad Maag Lihatööstuselt. http://www.rannarootsi.ee/
12. VASTUTUSEST ÄRAÜTLEMINE
Kõik regatil osalejad osalevad omal vastutusel. Korraldaja Haapsalu Jahtklubi
ning muud regati korraldamisega seotud osapooled loobuvad igasugusest
vastutusest seoses mis tahes kahjude, vigastuste või ebamugavustega, mis
võib tekkida võistlusel osalemise tagajärjel inimestele ja esemetele nii maal kui
merel. Iga jahiomanik või tema esindaja nõustub nende tingimustega
registreerimisblanketi allkirjastamisega. Osalejatel palutakse pöörata

tähelepanu Purjetamise Võistlusreeglite (PVR 2013-16) osa 1 põhireeglile 4:
paat on ainuvastutav otsustama, kas võtta võistlusest osa või jätkata
võistlemist.
13. REGISTREERIMINE
Registreerida saab kuni 03.07.2014 e-mailiga aadressile info@hjk.ee.
Tagastamatu stardimaks on:
– 40 eurot, ORC ja ESTLYS grupis
– 30 eurot, Folkboot grupis
Maksta MTÜ Haapsalu Jahtklubi arveldusarvele hiljemalt 03.07.2014.
Selgituseks: Rannarootsi, osaleva jahi nimi. SEB Pank 10602003295006 või
Swedpank 221041337948
14. SADAMAMAKSUD
05.07 kuni 06.07.2014 ei pea regatil osalevad jahid tasuma Westmeri ja
Veskiviigi sadamas sadamamakse.
15. LISAINFORMATSIOON
Lisainformatsioon:
MTÜ Haapsalu Jahtklubi
Telefon: +372-530-16492
e-mail: info@hjk.ee
internet: http://www.hjk.ee

