
                                              

33. Valge Daami regatt
Võistlusteade ja purjetamisjuhised

Avamerepurjetamise Eesti Karikasarja etapp

1. AEG JA KOHT 
Võistlus toimub 27.08.2022 distantsil ümber Vormsi saare. Olenevalt ilmastiku 
oludest võib rada muutuda. Võistluste start kell 10.00. 

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
Kõik võistlevad ORC jahid sõidavad ühes grupis.

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.

Kui  võistluskomitee laeval on heisatud lipp O, siis on kasutusel lisamärk. 
Lisamärk (oranž poi) pannakse välja u 0,5 NM kaugusele stardiliinist vastutuule
kursile. 
Kui on heisatud lipp O ja roheline kolmnurk tähendab - lisapoi tuleb jätta 
paremale. 
Kui on heistatud lipp O ja punane ristkülik tähendab - lisapoi tuleb jätta 
vasakule. 

6. RADA
Rada avaldatakse Haapsalu Jahtklubi kodulehel (http://www.hjk.ee) ja/või 
jahtklubi infotahvlil hiljemalt 26.08.2022. 

7. FINIŠ 



                                              
Finiš oranži poi ja piirivalve muuli vahel. 

8. KONTROLLAEG 
Finiš suletakse 150% möödumisel klassis esimesena finišeerinud jahi distantsi 
läbimise ajast. 

9. PROTESTID 
Proteste võetakse vastu 30 min jooksul peale viimase jahi finišeerimist. 

10. AUTASUSTAMINE 
Autasustamine toimub Haapsalu Jahtklubis peale viimase jahi finišeerimist. 

11. ARVESTUS
ORC grupis parandatud aja arvutamiseks kasutatakse Coastal/Long Distance 
Time on Time meetodit. Corrected time = ToT * Elapsted time).

12. 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 või surmajuhtumi eest. 

13. REGISTREERIMINE
Registreerida saab kuni 27.08.2022 kell 8.00  täites HJK veebis 
registreerimisvormi – leitav siit. Kaptenite koosolek on võistluste päeval 
algusega kell 8.30 Veskiviigi hoone klubiruumi läheduses. Stardimaks on 20 
eurot. Maksta MTÜ Haapsalu Jahtklubi arveldusarvele hiljemalt 27.08.2022. 
Selgituseks: Valge Daami regatt ja osaleva jahi nimi. SEB Pank 
EE661010602003295006 või Swedpank EE062200221041337948

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