
                                                

 „Voosi vorst“ 
ehk lühirada Haapsalu moodi 

Avamerepurjetamise Eesti Karikasarja etapp

Korraldav kogu
Haapsalu Jahtklubi

VÕISTLUSTEADE JA PURJETAMISJUHISED

1. AEG JA KOHT
Võistlused toimuvad Haapsalu eeslahel 28.05 – 29.05.2022. Võistluste start on
kell 12.00.

2. OSALEJAD
Regatt on lahtine ja osaleda võivad kõik ühekerelised jahid, mis omavad
kehtivat ORC International või Club mõõdukirja. 
Kõik mõõdukirjata jahid lubatakse mitteametlikult võistlema korraldaja 
äranägemise järgi. Võistlejale parima lahenduse leidmiseks palume 
kontakteeruda võimalikult varakult info@hjk.ee

3. KLASSID
ORC paadid jagatakse klassidesse vastavalt nende CDL (Class Division Lenght) 
suurusele. Klasside CDL piirid avaldatakse pärast registreerimise lõppemist.

4. REEGLID
Võisteldakse Purjetamise Võistlusreeglite 2021 – 2024 (PVR), Võistlusteate ja 
antud purjetamise juhiste järgi. Lisaks kehtivad järgmised reeglid:
3.1 ORC Rating Systems (ORC klassides)
3.2 IMS Rules (ORC klassides)

5. START
Start antakse reegli 26 järgi.  Start on avatud 5 minutit. Võistlused toimuvad 
ühes stardigrupis. Klassilipuks on koodivimpel nr 1.

6. DISTANTS
Võistlusdistants märgitakse maha Haapsalu Eeslahel vastavalt ilmastikuoludele,
võisteldakse loovimise – pärituule rajal (vorst).



                                                

7. FINIŠ
Finiš on kohtunike laeva ja märgi vahel.

8. KONTROLLAEG
Finiš suletakse 140% möödumisel klassis esimesena finišeerinud jahi distantsi 
läbimise ajast. 

9. PROTESTID
Proteste võetakse vastu 30 minutit jooksul peale viimse jahi finišeerimist või 
kohtunike laeva sildumist.

10. ARVESTUS
Arvestust peetakse ühiselt olenemata CDL väärtusest Vähemuspunktisüsteemis
vastavalt PVR Lisale A. Päevas võib pidada maksimaalselt neli sõitu. Võistlus 
loetakse peetuks kui on toimunud vähemalt 3 võistlussõitu.  ORC grupis 
kasutatakse parandatud aja arvutamiseks Windward/Leeward Triple Number 
Time on Time süsteemi 

11.AUTASUSTAMINE
Autasustamine toimub 29.05.2022 Haapsalu jahtklubis 2 tundi peale viimase 
sõidu viimase jahi finišeerimist.

12. VASTUTUSEST ÄRAÜTLEMINE
Võistlejad osalevad Regatil ainult omal 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.

13. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE NÕUDED SEOSES COVID 19 VIIRUSEGA
Vastavalt Kultuuriministeeriumi nõuetele tuleb järgida Eesti Vabariigi valitsuse 
poolt kehtestatud korraldusi spordivõistluste läbi viimisel.

14. REGISTREERIMINE
Registreerida saab kuni 28.05.2022 kell 9.30 e-mailiga info@hjk.ee 
digiallkirjastades ja täites ära registreerimisleht – leitav siit. Kaptenite 
koosolek on võistluste päeval algusega kell 10.00 Veskiviigi hoone 
klubiruumi läheduses. Stardimaks on 40 eurot. Maksta MTÜ Haapsalu Jahtklubi
arveldusarvele hiljemalt 28.05.2022. Selgituseks: Voosi Vorsti regatt ja 
osaleva jahi nimi. SEB Pank EE661010602003295006 või Swedpank 
EE062200221041337948

https://hjk.ee/wp-content/uploads/2022/04/hjk_voistluste_registreerimisleht.pdf
mailto:info@hjk.ee


                                                

15. LISAINFORMATSIOON
Lisainformatsioon:
MTÜ Haapsalu Jahtklubi
e-mail: info@hjk.ee
internet: http://www.hjk.ee

http://www.hjk.ee/
mailto:info@hjk.ee

