
 

 

SMS PURJETAMISJUHISED   
Saaremaa meistrivõistlused avamerepurjetamises 2016 
1. Reeglid  
Võistlused viiakse läbi Purjetamise võistlusreeglite (PVR 2013-2016), ESTLYS reeglite 
võistlusteate ja käesoleva purjetamisjuhise alusel. 
 
2. Teated võistlejatele  Võistlejatele mõeldud teated pannakse välja Roomassaare sadamas jahtklubi hoones Seltsi 
embleemiga tähistatud teadetetahvlile.  
 
3. Purjetamisjuhised ja selle muudatused   
Purjetamisjuhised ja selle muudatused pannakse välja Roomassaare sadamas jahtklubi hoones  
Seltsi embleemiga tähistatud teadetetahvlile võimalikult vara. Võimalikud purjetamisjuhiste 
muudatused mitte hiljem kui 30 minutit enne starti.   
 
4. Kaldal antavad signaalid  

4.1. Kaldal antavad signaalid heisatakse lipumasti, mis asub Roomassaare sadama 
jahtklubi lipuväljakul.  

4.2. Kui lipp AP heisatakse kaldal, on võistlussignaalides AP „1 minut” asendatud tekstiga „mitte vähem kui 30 minutit”.  
 

5. Ajakava  
16. juuni 2016 
Kaptenite koosolek kell 20.00 Regati avamine kell 20.15 
Start esimes(te)le jah(tide)le kell 21.00 
18. juuni 2016 
Kaptenite koosolek kell 10.00 
 
6. Võistlusrada  6.1. esimeneI etapp  

6.1.1. Roomassaare - Ventspils 
6.1.2. Lühendatud rada: Roomassaare - Roja 

6.2. teine etapp 
6.2.1. Venspils - Roomassaare 
6.2.2. Lühendatud rada: Roja – Roomassaare 6.3. Lühendatud rada puhul heisataks lipp S  Roomassaare sadama jahtklubi 
lipuväljakul, hiljemalt 45 minutit enne esimese jahi starti. Kui esimene etapp on 
starditud lühendatud rajale, siis teine etapp toimub samuti lühendatud rajal. 

6.4. Võistlusraja ja pöördemärkide selgitused pannakse välja hiljemalt 1 tund enne 
esimese jahi starti teadetahvlile.  

 
7. Start  

7.1. Esimesele etapile stardib (-vad) esimene jaht (-id) vastavalt välja arvutatud 
stardiaegadele. Järgmised jahid stardivad individuaalsetel stardiaegadel, mis 
arvutatakse P 10 märgitud valemi järgi. See muudab reeglit 26. 

7.2. Stardiliin on Roomassaare sadamakaile kinnitatud oranži lipuga masti ja Roomassaare kanali parema külje toodri nr 3202 (N58° 12.770' E22° 30.585'). 
7.3. Stardiliin, stardiprotseduur ja stardiaeg teisele etapile  täpsustatakse 18. juuni 2016 

kell 10.00 toimuval kaptenite koosolekul. 
8. Finiš  

8.1. Esimese etapi finiš pannakse välja Roomassaare sadama jahtklubi hoones, Seltsi 
embleemiga tähistatud teadetetahvlile hiljemalt 45 minutit enne esimese jahi starti.. 

8.2. Finiš Roomassaares on Roomassaare sadamakaile kinnitatud kinnitatud oranži 
lipuga masti ja Roomassaare kanali parema külje toodri nr 3202 (N58° 12.770' E22° 
30.585')vahel. 

 
9. Protestid ja heastamistaotlused.  

9.1. Proteste ja heastamistaotlusi võetakse vastu poole tunni (30 minutit) jooksul alates peale viimase jahi otste kinnitamisest sadamas. 



 

 

9.2. Finišis peab protestiv jaht teatama protestitava jahi purjenumbri. 
9.3. Protest vormistatakse SMS kodulehelt saada olevale protestivormidele.  
9.4. Protestimaks on 35€, mis tuleb tasuda enne protesti arutamist ja tagastatakse 

protestivale   jahile protesti rahuldamise korral.  
10. Tulemuste arvestus.  

10.1. Stardiaegade arvutamiseks esimesel etapil  kasutatakse ESTLYS aeg-distantsile 
meetodit.  

10.2. Võistlustulemuseks esimesel etapil on jahi finišeerimisjärjestus. 
10.3. Tulemuste arvutamiseks teisel etapil kasutatakse ESTLYS aeg-ajale meetodit.  

 
11. Ohutuseeskirjad. 

11.1. Paat, mis katkestab võistlussõidu, peab teavitama võistluskomiteed nii ruttu kui 
võimalik. 

 
12. Auhinnad 

12.1. Iga stardigrupi kolme esimest jahti autasustatakse SMS lõpupeol Saare Maakonna 
Meistrivõistluste medalitega ja meistreid rändkarikaga 

 
13. Vastutusest lahtiütlemine. 13.1. Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Korraldav kogu ei võta endale 

mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud materiaalse 
kahju, vigastuse või surma eest.  


