VIII Tilgu Karika Regatt
PURJETAMISJUHISED
4-5.07.2020
Korraldav kogu: Tilgu Sadama Jahtklubi,
koostöös Eesti Optimist Klassi Liit
1. REEGLID
Võistlused viiakse läbi vastavalt Purjetamise Võistlusreeglitele (RRS), võistlusteatele,
käesolevatele purjetamisjuhistele ja võistlusjuhi korraldustele.
2. TEATED VÕISTLEJATELE
Teated võistlejatele avaldatakse ametlikul teadete tahvlil, mis asub sadamakapteni maja
aknal.
3. PURJETAMISJUHISTE MUUDATUSED
Muudatused purjetamisjuhistes pannakse välja mitte hiljem kui 1 tundi enne selle sõidu
hoiatussignaali, mille kohta need kehtivad.
4. KALDASIGNAALID
Kaldal antavad signaalid heisatakse sadamakapteni maja ees platsil.
5. VÕISTLUSTE AJAKAVA
4.07.2020 Registreerimine
10:00-11:30
Võistluste avamine
12:00
Esimene start
13:00
5.07.2020 Esimene start
11:00
Viimane võimalik start 15:00
Peetakse maksimaalselt 8.võistlussõitu.
6. KLASSILIPUD
Klassilippudeks on klassi logodega lipud.
7. VÕISTLUSALA
Võistlusala asukoht on näidatud lisas 2.
8. VÕISTLUSRADA
Lisa 1 toodud skeem näitab rada, märkide võtmise järjekorda ning seda, kummale poole
tuleb märk jätta.
9. MÄRGID
Märgid 1a ja 2s/2p (värav) on punased kolmnurksed poid. Märk 1 on kollane püramiid.
10. START
10.1 Võistlussõidud starditakse RRS 26 alusel, kus hoiatussignaal antakse 5 minutit enne
stardisignaali.
10.2 Stardiliin on kohtunike laeval asuva orazi lipu ja orazi lipuga poi vahel.
10.3 Paadile, mis stardib hiljem kui 4 minutit pärast oma stardisignaali, arvestatakse

tulemuseks Mittestartinud (DNS) ilma ärakuulamiseta.
11. FINIŠ
11.1 Finišiliin on sinise lipuga poi ja kaatril oleva sinise lipu vahel.
11.2 Pärast finišeerimist peavad kõik jahid eemalduma finišiliinist ja suunduma
kohtunike laevast vasakule.
11.3 Finiš on avatud 15 minutit peale esimese oma klassi aluse finišeerimist.
12. PROTESTID
12.1 Soovist protestida peab võistleja teavitama kohtunike kogu kohe pärast finišeerimist.
12.2 Protestivormid on saadaval võistlusbüroos.
12.3 Protesti kontrollaeg on 30 min pärast päeva viimase võistlussõidu oma klassi viimase paadi
finišeerimist.
12.4 Protestide ärakuulamiste ajakava, pooled ja tunnistajad avaldatakse teadete tahvlil 15
minuti jooksul peale protesti kontrollaja lõppu.
13. PUNKTIARVESTUS
13.1 Kehtib vähempunktisüsteem.
13.2 Võistlus loetakse ametlikult toimunuks, kui on lõpetatud üks (1) võistlussõit.
13.3 Mahaviskamised: 1 – 3 sõitu
0 mahaviset;
4 ja enam sõite 1 mahavise.
14. ALTERNATIIVSED KARISTUSED
Kehtib 720° pöörete karistus.
15. ABIPAADID
Kõik treenerite ja tugiisikute paadid on kohustatud vajadusel abistama võistlejaid.
16. VASTUTUS
16.1 Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Vaata RRS 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. Soovitatav
on kolmanda osapoole kindlustus.
16.2 Päästevesti kandmine on kohustuslik.

Lisa 1

Rajad:
Laser4,7 ja Zoom8: S – 1 – 2s/2p – F.
Optimist: S – 1a – 2s/2p – F.

Lisa 2

