SMS TÄIENDAVAD PURJETAMISJUHISED
Saaremaa MV avamerepurjetamises 2018
1. Regatibüroo ja kaldal antavad signaalid
1.1. Roomassaares
1.1.1. Regatibüroo asub Roomassaare kohvikus
1.1.2.Ametlik teadete tahvel Jahtklubihoones
1.1.3. Kaldal antavad signaalid heisatakse lipumasti, mis asub Roomassaare sadama
jahtklubi lipuväljakul.
1.2. Mõntus
1.2.1.Ametlik teadete tahvel sadama olmehoone seinal
1.2.2. Kaldal antavad signaalid heisatakse lipumasti, mis asub Mõntu sadams.
1.3. Rojas
1.3.1. Regatibüroo asub Roja Jahtklubis.
1.3.2.Ametlik teadete tahvel Roja Jahtklubi seinal.
1.3.3. Kaldal antavad signaalid heisatakse lipumasti, mis asub Roja Jahtklubi
lipuväljakul.
2. Ajakava
03. august 2018
Kaptenite koosolek
kell 08.00
Regati avamine
kell 08.15
Start Roomassaares kõikidele jahtidele
kell 09.00
Kaptenite koosolek Mõntus
kell 22.30
Esimene start Mõntus vastavalt individuaalsele stardiajale
kell 23.00
05.august 2018
Kaptenite koosolek Rojas
kell 08.00
Start Rojas
kell 09.00
3. Võistlusrada
3.1. Roomassaare-Mõntu-Roja-Roomassaare
3.2. Võistlusraja täpne kirjeldus pannakse välja Ametlikule teadete tahvlile, igas sadamas
vähemalt 1 tund enne starti.
4. Start
4.1. Stardiliin on Roomassaares on sadamakaile kinnitatud oranži lipuga masti ja
Roomassaare kanali parema külje toodri nr 3202 (N58° 12.794' E22° 30.582')vahel või
Stardilaeva ja stardimärgi vahel. Stardimärgi kirjeldus pannakse välja koos võistlusraja
kirjeldusega.
4.2. Stardiliin teisele etapile täpsustatakse 03. augustil 2018 kell 22.30 toimuval kaptenite
koosolekul.
4.3. Esimene jaht (-id) Mõntus stardib (-vad) 15 minutit pärast kõigile teatavaks tehtud
signaali. Järgmised jahid stardivad individuaalsetel stardiaegadel, mis arvutatakse P
7.1 märgitud valemi järgi. See muudab reeglit 26.
4.4. Stardiajad pannakse välja ametlikule teadetetahvlile.
5. Finiš
5.1. Finišiliin Mõntus täpsustatakse 03. augustil 2018 kell 08.00 toimuval kaptenite
koosolekul.
5.2. Finišiliin Rojas on Roja sadama lainemurdjatel paiknevate majakate vahel.
5.3. Finišiliin Roomassaares on Roomassaare sadamakaile kinnitatud oranži lipuga masti
ja jRoomassaare kanali parema külje toodri nr 3202 (N58° 12.794' E22° 30.582')vahel.
6. Protestid ja heastamistaotlused.
6.1. Proteste ja heastamistaotlusi võetakse vastu poole tunni (30 minutit) jooksul alates
peale viimase jahi otste kinnitamisest sadamas.
6.2. Finišis peab protestiv jaht teatama protestitava jahi purjenumbri.
6.3. Protest vormistatakse SMS kodulehelt saada olevale protestivormidele.
6.4. Protestimaks on 35€, mis tuleb tasuda enne protesti arutamist ja tagastatakse
protestivale jahile protesti rahuldamise korral.
7. Tulemuste arvestus.
7.1. Roomassaare-Mõntu ja Roja -Roomassaare etapil kasutatakse tulemuste arvutamisel
ESTLYS aeg-ajale meetodit.

7.2. Stardiaegade arvutamiseks Mõntu-Roja etapil kasutatakse ESTLYS aeg-distantsile
meetodit.
7.3. Võistlustulemuseks Mõntu-Roja etapil on jahi finišeerimisjärjestus.
8. Ohutuseeskirjad.
8.1. Paat, mis katkestab võistlussõidu, peab teavitama võistluskomiteed nii ruttu kui
võimalik.
9. Auhinnad
9.1. Iga stardigrupi kolme esimest jahti autasustatakse SMS lõpupeol Saare Maakonna
Meistrivõistluste medalitega ja meistreid rändkarikaga
10. Vastutusest lahtiütlemine.
10.1. 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.
11. Täiendav informatsioon
Mõntu sadamas pakutakse suppi.
Sõltuvalt ilmastikuoludest:
Toimub matk Sõrve külastuskesskusesse ca 12 km edasi-tagasi.
Sportmängud Mõntus

