Avamerepurjetamise Eesti Karikasarja etapp
Jaaniöö regatt 2020
VÕISTLUSTEADE
Korraldav kogu
Haapsalu Jahtklubi
1. AEG JA KOHT
Võistlus toimub 19.06 – 20.06.2020 distantsil Haapsalu - Harilaid - Haapsalu,
distantsi orienteeruv pikkus on 20-30 NM.
2. OSALEJAD
Regatt on lahtine ja osaleda võivad kõik ühekerelised jahid, mis omavad
kehtivat ORC International või Club mõõdukirja. Arvestame veel hooaja teise
regati puhul ka, et kehtivad ka 2019. aasta või TEST ORC Club mõõdukirjad.
Mõlema puudumisel läheb antud alusele kirja ainult aeg. Hiljem arvestatakse
tulemused 2020. aasta mõõdukirjade alusel ümber.
3. REEGLID
Võisteldakse Purjetamise Võistlusreeglite 2017 – 2020 (PVR), Võistlusteate ja
antud purjetamise juhiste järgi. Lisaks kehtivad järgmised reeglid:
3.1 ORC Rating Systems (ORC klassides)
3.2 IMS Rules (ORC klassides)
4. START
Iga jaht stardib talle registreerimisel antud ajal. ORC võistlusväärtust GPH 705
omav jaht stardib kell 22.00 piirivalve muuli ja märgi vahelt. 5 minutit enne
esimese jahi starti antakse ettevalmistussignaal. Igale jahile antakse eraldi
stardisignaal.
5. DISTANTS
Start oranzi poi ja piirivalve muuli vahel.
Finiš Tagalahel piirivalve muuli otsas asuva finišimärgi ja oranzi lipuga poi
vahel. Täpsem distants selgub kaptenite koosolekul kell 20.30 Veskiviigi
sadamas.

6. KONTROLLAEG
Finiš suletakse 150% möödumisel klassis esimesena finišeerinud jahi distantsi
läbimise ajast.
7. PROTESTID
Proteste võetakse vastu 30 min jooksul peale viimase jahi finišeerimist.
8. AUTASUSTAMINE
Autasustamine toimub Westmeri sadamas peale viimase jahi finišeerimist.
9. VASTUTUSEST ÄRAÜTLEMINE
Võistlejad osalevad regatil ainult oma vastutusel, Reegel 4 „ Otsus võistelda”.
Korraldav kogu ei võta mingit vastutust võistluste eel, ajal ega peale seda
tekkinud materiaalse kahju, kellegi vigastuse, haigestumise või surmajuhtumi
eest.
10. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE NÕUDED SEOSES COVID 19 VIIRUSEGA
Vastavalt Kultuuriministeeriumi nõuetele tuleb järgida Eesti Vabariigi valitsuse
poolt kehtestatud korraldusi spordivõistluste läbi viimisel. Sellega seoses on
võistlustele registreerimine ainult e-maili teel, vt punkt 14. Täidendavalt saad
lugeda siit.
11. REGISTREERIMINE
Registreerida saab kuni 19.06.2020 e-mailiga info@hjk.ee digiallkirjastades ja
täites ära registreerimisleht – leitav siit. Kaptenite koosolek on võistluste
päeval algusega kell 20.30 Veskiviigi hoone klubiruumi läheduses.
Stardimaks on 20 eurot. Tasu tuleb kanda MTÜ Haapsalu Jahtklubi
arveldusarvele hiljemalt 19.06.2020 SEB Pank EE661010602003295006,
Swedbank EE062200221041337948. Pangaülekandega tasudes palume
selgitusse märkida: Jaaniöö regatt ja osaleva jahi nimi.
15. LISAINFORMATSIOON
Lisainformatsioon:
MTÜ Haapsalu Jahtklubi
e-mail: info@hjk.ee
internet: http://www.hjk.ee

