
AVAMEREPURJETAMISE EESTI KARIKAS 2020
ORC JAHTIDELE

JUHEND

1. ORC mõõdusüsteemis võistlevate jahtide avamerepurjetamise Eesti karikasari koosneb Eestis 
toimuvatest ja välisvõitlustest, mis peetakse ORC arvestuses

a. Võistlusel peab olema võistlusteade ja purjetamisjuhised, mis on vastavuses Purjetamise 
Võistlusreeglite 2017 – 2020 (PVR) lisa J-ga.  

b. Korraldav kogu peab olema World Sailing’u liige või selle rahvusorgan, või alamliige. 

c. Võistlusseeriad, mis kestavad pikema aja kui üks regatt, ei kuulu karikasarja (näiteks Kalevi
Jahtklubi või Pärnu Jahtklubi kolmapäevaregatt). 

d. Eestis 2020.a karikasarja kuuluvad ORC klassi võistlused on loetletud punktis 14.

2. Karikasarja kuuluvate võistluste põhjal koostatakse Eesti ORC jahtide edetabel

a. Suurte jahtide arvestuses (CDL > 8,41)

b. Väikeste jahtide arvestuses (CDL ≤ 8,41)

3. Edetabeli punktide arvestamisel kasutatakse järgmisi koefitsiente:  

a. Eesti võistluste (s.h. BOW/ Eesti MV) koefitsient on 1,5;  

b. Kui Eesti võistlustel on vastavas arvestusgrupis 10 või vähem osalejat, siis on selle 
arvestusgrupi puhul võistluse koefitsient 2,0;  

c. Välisvõistluste koefitsient on 1,0. 

4. Arvestust peetakse jahi põhiselt ja meeskonnaliikmed võivad vahetuda.  

5. Edetabelit peetakse ainult Eesti registris olevatele jahtidele. 

6. Eesti ORC klassi edetabeli tulemused arvutatakse järgmise süsteemi alusel:  

a. Eesti ORC avamerejahtide edetabeli mõistes on arvesseminev tulemus kuue parema 
karikasarja kuuluva võistluse lõpptulemuste punktide summa.  

b. Välisvõitluste punkte arvestatakse maksimaalselt kahelt võistluselt.  

c. Punktiarvestus on võistlusgrupipõhine, mis on kirjeldatud vastavas võistlusjuhendis ja 
purjetamisjuhistes või muus dokumendis, mis reguleerivad võistlusgruppe. Absoluutne või
võistlusgruppide ülene võistlustulemus punktiarvestusse ei kuulu.  

d. Punkte arvestatakse järgnevalt: 

1. koha punktid = võistelnud paatide arv (kuid mitte rohkem kui 40) + 1; 
2. koha punktid = võistelnud paatide arv (kuid mitte rohkem kui 40) – 1; 
3. koha punktid = võistelnud paatide arv (kuid mitte rohkem kui 40) – 2; 
4. koha punktid = võistelnud paatide arv (kuid mitte rohkem kui 40) – 3; 
jne. 



viimase koha punktid = 1

e. Tulemustest peavad selguma võistleja kohta järgnevad andmed: purjenumber; jahitüüp; 
jahi nimi; jahtklubi; kapten; purjetatud ja arvestatud aeg.

f. Edetabelis arvestatakse vastava jahi kohta regati lõpptulemustes, sealjuures arvesse 
lähevad ka välisvõistlejad. 

8. Eesti ORC jahtide avamerepurjetamise karikasarja edetabelis enim punkte saanud paatkond on 
Eesti ORC jahtide avamerepurjetamise karikasarja võitja.  

9. Punktivõrdsuse korral kahe või enama paadi vahel otsustab paremuse Eesti meistrivõistluste 
lõpptulemustes saavutatud paremusjärjestus.  

10. Juhul kui Eesti meistrivõistlusi ei toimu või kui kumbki võistleja ei osalenud Eesti meistrivõistlustel,
peab võistlejate regati tulemused järjestama alates parimast halvima poole ja esimese punktide 
erinevuse kohal peab punktivõrdsuse lahendama selle paadi (paatide) kasuks, millel on parem(ad) 
tulemus(ed). 

11. Kui punktivõrdsus säilib ka peale punkt 10 rakendamist, peab nad järjestama viimase regati 
tulemuste järgi. Kõik järelejäänud punktivõrdsused peab lahendama, kasutades paatide 
eelviimase regati tulemusi ja nii edasi, kuni kõik punktivõrdsused on lahendatud. 

12. Eesti ORC jahtide avamerepurjetamise karikasarja edetabeli kolme paremat paatkonda 
autasustatakse EJLi hooaja lõpetamisel.  

13. Jahtidel on kohustus 2 nädala jooksul pärast välisvõistlust deklareerida võistlustulemused EJLi  
aadressil puri@puri.ee

14. EJL peab jooksvalt edetabelit ning avaldab selle puri.ee veebilehel.

15. 2020.a. Eestis toimuvad ORC jahtide karikasarja kuuluvad võistlused:

AVAMEREPURJETAMISE EESTI KARIKAS 2020
ORC jahtide karikasarja kuuluvad võistlused

Mai
23.-24. mai Jaan Hermanni mälestusvõistlus Pärnu JK

Juuni
04.-06. juuni Põhjaranniku regatt Liimala Purjetajate Selts, Kalevi JK

ja Lennusadama Jahisadam06. juuni SEIKO CUP - Terra Feminarum Kalevi JK
06. juuni Sorgu Regatt Pärnu JK
06. juuni H. Rebase mälestusregatt Saaremaa Merispordi Selts

06.-07. juuni „Voosi vorst“ ehk lühirada Haapsalu moodi Haapsalu JK
13.-14. juuni SEIKO CUP – E4 Karikavõistlus lühirajal Kalevi JK

13. juuni Abruka regatt Saaremaa Merispordi Selts
19. juuni Jaaniöö regatt Haapsalu JK

27.-28. juuni SEIKO CUP – One Sails regatt lühirajal Kalevi JK
Juuli

03.-04. juuli Holm regatt (Tallinnast Haapsallu) Haapsalu JK
04.-05. juuli 39. Kessu regatt Haapsalu JK
11.-18. juuli A. Le Coq 63. Muhu Väina regatt Kalevi JK, Pärnu JK

August
01.-02. august Saare maakonna meistrivõistlused

avamerepurjetamises
Saaremaa Merispordi Selts

07.-09. august
Batic Offshore Week - BOW – ORC Eesti ja Soome

MV Kalevi JK

mailto:puri@puri.ee


16. august XXXI Valge Daami regatt Haapsalu JK

13.-16. august Dago regatt Dago JK
20.-21. august Ruhnu 24 h sõit Saaremaa Merispordi Selts
20.-23. august Ruhnu regatt Pärnu JK

23. august Ruhnu-Roomassaare regatt Saaremaa Merispordi Selts
29.-30. august Kihnu regatt Pärnu JK

September
5. september Saaremaa valla meistrivõistlused lühirajal

purjetamises
Saaremaa Merispordi Selts

5.-6. september Sügisregatt Haapsalu JK
12.-13. september SEIKO CUP – Tallinna Meistrivõistlused lühirajal Kalevi JK
19.-20. september Pärnu Lühirada Pärnu JK

Oktoober
03. oktoober Hooaja lõpuvõistlus Haapsalu JK
10. oktoober SEIKO CUP – Hooaja lõpuvõistlus Kalevi JK


