
Raceboard Eesti Karikavõistlused  
Saadjärve Regatt 

 
Võistlusteade 

 
1. Võistluste aeg ja koht: 
30.–31. juuli 2011, Saadjärv, Tartumaa, Eesti 
 
2. Võistlusklass: 
Raceboard 
 
3. Korraldav kogu 
Tartu Kalevi Jahtklubi, jahtklubi@ut.ee 
Kontakt: +372 51 18 680; +372 50 35 584 
 
4. Reeglid 
Võistlused viiakse läbi vastavalt Purjetamise Võistlusreeglitele (PVR 2009 – 2012), 
klassireeglitele, võistlusteatele, purjetamisjuhistele ja peakohtuniku otsustele.  
 
5. Stardimaks 
Stardimaks on 20 EUR. 
Stardimaks sisaldab: kalasuppi, pääsu õhtusele kontserdile, telkimist jahtklubi territooriumil. 
 
6. Registreerimine  
Osavõtuavaldust saab esitada samal päeval koos stardimaksuga kell 10.00-12.00 võistluste 
sekretariaadile. Eelregistreerimine e-postil: marge.kohtla@emu.ee 
 
7. Võistlusgrupid 
Üldarvestus (Ü) – osalevad kõik võistlejad (vanusepiiranguteta); 
Naised (N) – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta); 
Seeniorid (S) – osalevad kõik meesvõistlejad, kelle vanus on 35 või üle selle (sündinud 1975 
ja varem), ning naisvõistlejad, kelle vanus on 30 või üle selle (sündinud 1980 ja varem), 
võistluste toimumise aastale eelneva aasta 31.detsembriks; 
Juuniorid (J) – osalevad kõik võistlejad, kelle vanus on alla 20 (sündinud 1992 ja hiljem), 
võistluste toimumise aasta 31.detsembriks; 
 
8. VARUSTUSE PIIRANGUD 
8.1. Raceboard varustusele piirangud vastavalt 2010. aasta Rahvusvahelistele Raceboard 
klassireeglitele. 
 
9. Tulemuste arvestus 
9.1 Võistlused loetakse toimunuks vähemalt ühe võistlussõiduga. 
9.2 Punktiarvestus toimub vastavalt EPL Raceboard sarja üldjuhendile: 
9.2.1. Kõikidele võistlusgruppidele kehtib ühine võistlusrada ja selle läbimise kord, ühtne 
punktisüsteem ning ühine punktiarvestus.  
9.2.2 Lisaks ühistele võistlustulemustele (Üldarvestus), tuuakse eraldi välja ka kohad 
võistlusgruppide lõikes, kusjuures punktisumma arvestatakse vastavalt Üldarvestuse kohale.  
9.2.3. Esimene koht saab 1 punkti, teine koht saab 2 punkti, kolmas koht saab 3 punkti, iga 
järgmise koha punktid võrduvad võistleja finišeerimiskohaga .  
9.2.4. Kui võistleja ei stardi (DNS), eirab “Ühe Minuti Reeglit” (OSC), katkestab 
võistlussõidu (RET), ei finišeeri (DNF) või saab karistuse tulemusena võistlussõidust 
diskvalifitseerimise (DSQ), võrdub tema antud võistlussõidu punktisumma tema võistlusgrupi 
osavõtjate arvule vastava punktisummaga.  
9.2.5. Võistluse halvimad tulemused visatakse maha alljärgnevalt:  



9.2.5.1. 1 – 4 sõitu mahaviskamisi ei ole  
9.2.5.2. 5 – 11 sõitu 1 halvima sõidu mahaviskamine  
9.2.5.3. 12 ja enam sõitu 2 halvima sõidu mahaviskamine  
 
10. Rajad 
Radade skeem avaldatakse võistluspaigas jahtklubi teadetetahvlil. 
 
11. Purjetamisjuhised pannakse üles jahtklubi teadetetahvlile hiljemalt 2 tundi enne 
esimese võistlussõidu starti. 
 
12. Võistlussõidud ja ajakava 
Laupäev, 30. juuli 2011 
10.00-12.00 võistlustele registreerimine 
12.00 võistluste avamine, kiprite koosolek 
12.15 või esimesel võimalusel pärast seda start 
 
Pühapäev, 31. juuli 2011 
10.00 Kiprite koosolek 
11.00 Päeva esimene võimalik start 
15.00 Võistluste viimane võimalik start 
17.00 Autasustamine ja võistluste lõpetamine 
Järjest toimub võistlussõite maksimaalselt 3. 
Ühel võistluspäeval toimub võistlussõite maksimaalselt 6. 
 
12. Auhinnad 
Parimaid autasustatakse. Autasustatakse iga võistlusgrupi kolme paremat. 
 
14. Päästevest 
Päästevesti kandmine võistluste ajal on kohustuslik. 
 
15. Vastutusest lahti ütlemine Võistlejad osalevad Võistlustel täielikult omal vastutusel 
(PVR reegel 4, Otsus võistelda). Korraldav kogu ega keegi tema ametnikest või 
esindajatest ei võta vastutust võistluste eel, ajal ega pärast seda nii vee peal kui maal 
tekkinud materiaalse kahju ja vigastuse eest nii isikutele kui varustusele. Võistlusele 
lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja. 
 
16. Täiendav informatsioon 
Tartu Kalevi Jahtklubi, Tartumaa Tartu vald Salu küla 60525; www.tkj.ee 
Info ja kontakt:  
Marge Kohtla +372 50 35 584, marge.kohtla@emu.ee 
Madis Toots +372 51 18 680, madis.toots@gmail.com 
Eelregistreerimine e-posti aadressil: marge.kohtla@emu.ee 


