
41. Kessu regatt
 ORC Eesti meistrivõistlused C ja D grupis

Võistlusteade

1.-3. juuli 2022

Korraldav kogu
Haapsalu Jahtklubi

1. REEGLID

1.1 Regatt viiakse läbi kehtivate Purjetamise Võistlusreeglite (RRS), Võistlusteate ja 
Purjetamisjuhiste alusel

1.2 Päikese loojangust päikese tõusuni on RRS 2. osa reeglid asendatud „Rahvusvaheliste 
laevade kokkupõrke vältimise reeglitega” (IRPCAS) ning ettenähtud tulede kandmine on 
kõikidele paatidele kohustuslik.

1.3 Kehtivad järgmised reeglid:
- ORC rating system,
- IMS International Measurement System,
- World Sailing Avamere Erimäärused, kategooria 4 järgmiste eranditega:

p.4.23 nõutavad on 3 punast säratuld ja 3 punast langevarjuraketti; 
p.4.26. soovituslik;
Vanematel jahitüüpidel, mille konstruktsioon ei võimalda täita kõiki erimääruste reegleid, 
võib ette näha erandeid (näiteks Folkboot, kes võistleb oma klassis, RJ85 reelingute 
osas, jmt.) Folkbootidel on spinnakeri kasutamine lubatud.

1.4 Kehtib minimaalse meeskonna kaalu nõue, nagu kirjeldatud ORC Reegel 102.3 ja 
200.1(b)

2. VÕISTLUSKÕLBULIKKUS

2.1 Regatt on lahtine ja osaleda võivad kõik ühekerelised jahid, mis omavad kehtivat ORC või 
Folkboot mõõdukirja. Mõõdukiri peab olema välja antud hiljemalt 27.06.2022

2.2 Kõigil Eesti Meistritiitlile võistlevatel purjetajatel peab olema EJLi võistluslitsents

2.3 ORC C ja D grupis (ehk Eesti meistritiitlile) ei saa võistelda jahid, mille klassile toimuvad oma
Eesti meistrivõistlused (Folkboot, Draakon, Melges 24)

2.4 Eestis registreeritud paadi kapten peab omama väikelaevajuhi kvalifikatsiooni, välismaiste 
paatide kaptenite kvalifikatsioon peab vastama päritolumaa nõuetele.

2.5 Eesti Meistritiitlile saavad võistelda jahid, kes omavad kehtivat ORC Club või International 
mõõdukirja ja CDL < 8.41. Mõõdukiri peab olema väljastatud hiljemalt 27.06.2022

2.6 Meeskonnas peab olema vähemalt 2 liiget

2.7 Kõik paadid peavad olema varustatud mootori ja kütusega, et läbida vähemalt 5 meremiili 4 
sõlmese kiirusga.

2.8 Klassis Folkboot pole mootor, vastavalt klassireeglitele, nõutav. Paadile ei anta heastamist 
starti mittejõudmise korral. See muudab RRS 62.1.
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2.9 Kõigis paatides peab olema Eestis toimiva andmesidevõimekusega sisselülitatud nutitelefon,
millele on vastavalt ametlikult teadetetahvlilt leitavale juhendile allalaetud ja seadistatud 
positsioneerimise mobiilirakendus.

2.10 Korraldav kogu võib positsioneerimise mobiilirakendusest saadavat infot kasutada regati 
meediakajastuseks ning ka tehnilistel ja turvakaalutlustel.

2.11 Eesti paadid peavad olema kantud väikelaevaregistrisse või laevaregistrisse.

3. KLASSID

3.1 Osavõtvad jahid jagatakse klassidesse järgmiselt:
ORC 1 (A+B)     CDL > 8.41
ORC C               8.41 >= CDL > 7
ORC D               7 >= CDL 
Folkboot

3.2 ORC paadid jagatakse klassidesse vastavalt nende CDL (Class Division Lenght) suurusele

3.3 Kui klassis Folkboot ei ole registreerunud enne soodusregistreerimise aja lõppu vähemalt 3 
paatkonda, siis sellele klassile võistlust ei toimu ja juba registreerunutele osalustasu 
tagastatakse.

3.4 Kui C ja/või D grupis on osalejaid vähem kui 4, liidetakse grupid omavahel kokku ja Eesti 
meister selgitatakse välja ühes, kokku pandud grupis.

4. OSAVÕTUTASUD JA REGISTREERIMINE

4.1 Osavõtutasu on kõigil ORC jahtidel, mis on tasutud 26. juuniks 2022, 90 €. Pärast 26. juunit 
2022 on osavõtutasu 110 €.

4.2 Osavõtutasu on kõigil Folkboot klassi jahtidel, mis on tasutud 26. juuniks 2022 70 €. Pärast 
26. juunit 2022 on osavõtutasu 90 €.

4.3 Osavõtutasu kanda üle  MTÜ Haapsalu Jahtklubi arvelduskontole SEB Pank 
EE661010602003295006, Swedbank EE062200221041337948. Pangaülekandega tasudes 
palume selgitusse märkida: „Kessu ja osaleva jahi nimi“.

4.4 Osavõtutasu ei tagastata. Osalemine loetakse kinnitatuks pärast osavõtutasu laekumist.

4.5 Registreerimiseks tuleb täita meeskonnaliikmete nimekiri, mille vorm on saadaval www.hjk.ee
ja edastada see digitaalselt korraldavale kogule info@hjk.ee hiljemalt 1. juuliks 2022, koos 
kehtiva vastutuskindlustusega miinimum summaga 200 000 €

4.6 1. Juulil võetakse registreerimisdokumente vastu ka regatibüroos.

5. PURJETAMISJUHISED

5.1 Purjetamisjuhised on saadaval alates 01.07.2022 Haapsalu jahtklub kodulehel www.hjk.ee 
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6. MÕÕTMINE JA KONTROLL

6.1 Iga paat peab esitama kehtiva mõõdukirja. 

6.2 Iga paat peab olema valmis mõõtmise kontrolliks alates kell 17:00 01. juulil 2022.a 

6.3 Purjede asendamine on lubatud peamõõtja või peavõistlusjuhi loal. 

6.4 Meeskonna koosseisu muutmine on lubatud peamõõtja või peavõistlusjuhi loal. 

6.5 Võistluse ajal võidakse teha meeskonna kogukaalu ja paadi varustuse pistelist kontrolli. 

6.6 Purjedel peab olema mõõtja tempel. 

6.7 Kõik paadid peavad vastavalt korraldava kogu nõudmistele kandma 
positsioneerimisseadmeid. 

7. VÕISTLUSTE AJAKAVA

7.1 Reede 1. juuli

18:00 - 20:30 - Registreerimine ja mõõtmine

7.2 Laupäev 2. juuli, lühirajasõidud ORC gruppidele C ja D, Folkboot klassile. ORC 1 
grupile sellel päeval sõite ei toimu.

09:00 – 10:00  - Registreerimine ja mõõtmine

09:00  - Kaptenite koosolek 

11:00  - Esimene hoiatussignaal

7.3 Pühapäev 3. juuli, Avamere etapp kõigile gruppidele

10:00  - Esimene hoiatussignaal

20:00  - Võistluste lõpetamine*

* -kavakohane aeg

7.4 Võistluskomiteel on õigus teha ajakavas muudatusi, kaasa arvatud lühiraja ja avamere 
päevade ümber tõstmist, juhul kui ilmastiku olud seda nõuavad.

8. VÕISTLUSRAJAD

8.1 Lühirajasõidud on vastutuule/allatuule rajal Haapsalu eeslahel

8.2 Avameresõit toimub Haapsalu eeslahel ja Väinameres.
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9. PUNKTIARVESTUS

9.1 Lühirajasõitudel on kasutuses triple number windward/leeward ajaparandusmeetod.

9.2 Avameresõidul on kasutuses PCS for All-purpose pre-selected course ajaparandusmeetod.

9.3 Regatt loetakse toimunuks kui sõidetud on vähemalt üks sõit.

9.4 ORC C ja D gruppidele ja Folkbootidele on planeeritud maksimaalselt 5 lühirajasõitu ja 1 
avameresõit.

9.5 Alates 4 lühirajasõidust läheb halvim tulemus mahaarvamisele, avameresõidul rakendub 
punktikoefitsent 1,4 ning see sõit ei kuulu mahaarvamisele.

9.6 ORC 1 (ehk A+B) grupis on planeeritud 1 avemeresõit.

9.7 ORC C ja D gruppides selgitatakse välja Eesti meistrid kui grupis osaleb vähemalt 4 jahti.

9.8 ORC 1, C, D ja Folkboot gruppides selgitatakse välja ka Läänemaa meistrid kui grupis 
osaleb vähemalt 3 jahti

10. AUHINNAD

10.1 ORC C ja D gruppide esikolmikuid autasustatakse Eesti meistrivõistluste medalitega

10.2 ORC 1, C, D ja Folkboot gruppide esikolmikuid autasustatakse Läänemaa meistrivõistluste 
medalitega

10.3 Muud auhinnad jagatakse korraldaja äranägemise järgi

11. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE

11.1 Võistlejad osalevad regatil täielikult omal vastutusel. Vaata RRS reeglit 3, otsus võistelda. 
Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast 
võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse või surma eest.

12. KARISTUSED

12.1 PVR 44.1 on muudetud selliselt, et kahepöörde karistus on asendatud ühe-pöörde 
karistusega.

12.2 Klassireeglite või PVR 4.osa või 6.osa rikkumise eest määrab protestikomitee vaba 
valikuga karistuse (DPI). See muudab PVR reeglit 64.1. 

13. KINDLUSTUS

13.1 Igal osaleval paadil peab olema kehtiv vastutuskindlustus vähemalt summale 200 000 €.

4



14. VÄLJATÕSTMISE PIIRANG

14.1 Ajavahemikul 02.07.2022 kell 9.00 kuni regati viimase võistlussõidu lõpuni peavad kõik 
võistlevad paadid olema vees. Väljatõstmine on lubatud ainult tehnilise komitee kirjalikul 
loal vigastuste parandamiseks. Paadi kere pesemine või poleerimine allpool veeliini 
väljatõstmise ajal ei ole lubatud.

15. REKLAAM

15.1 Paatidelt võib nõuda korraldava kogu poolt valitud ja antud reklaami kandmist vastavalt 
World Sailing’u määrusele 20, Reklaamikoodeks.

16. MUU

16.1 Kessu regatile registreeritud paadid on sadamatasudest vabastatud vahemikus 1.-3. juuli 
Grand Holm Marina ja Westmeri sadamates.

17. TÄIENDAV INFORMATSIOON

17.1 Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda: Haapsalu Jahtklubi, Holmi 14, 
Haapsalu 90502;  GSM: 5623 0747, e-post: info@hjk.ee 
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