
          

                                          

 

NOBLESSNER OPEN CUP – KALAMAJA PÄEVAD 

Noblessner OPEN CUP 2014 etapp 

Showprogramm „KALAMAJA OPTIMIST“   

PURJETAMISKLASSID 

aerusurfilaud, svertpurjelaud, Optimist, katamaraan. 

AEG JA KOHT 

16-18.mail 2014.a Noblessneri sadamas.   

Laupäeval, 17.mail sadama akvatooriumis toimuv showprogramm „Kalamaja Optimist“ on ka 

Kalamaja Päevade programmis ning oodatud on pealtvaatajad mõlemal pool akvatooriumi asuvatele 

kaidele. 

KORRALDAV KOGU 

Noblessner Yacht Club Sailingschool (NYCS) koostöös Telliskivi Seltsi, Lennusadama, Eesti 

Katamaraanide Liidu ja Eesti Purjelaualiiduga. 

 

VÕISTLUSTEADE  

 
1. REEGLID  

1.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (PVR), käesoleva võistlusteate ja 

Purjetamisjuhiste alusel. 

1.2. Lubatud on võistelda kõikidel mõõdukirjaga ja mõõdukirjata svertpurjelaudadel, 

aerusurfilaudadel, Optimistidel ja katamaraan sportpurjekatel. 

1.3. Võistlejad on kohustatud osalema kiprite koosolekul ja autasustamistseremoonial.  

2. KLASSID JA VÕISTLUSARVESTUSED  

- Svertpurjelaud – kolm parimat. 

- Svertpurjelaud U15 – kolm parimat. 

- Aerusurfilaud – kolm parimat. 

- Optimist – kolm parimat tüdrukut ja poissi.  

Optimistide võistlus peetakse publikule sadama akvatooriumis, kus võistlejad võistlevad 

loosipaatidel eelsõidus, B-finaalis ja A-finaalis. Täpsemad reeglid selgitatakse 

Optimistide kiprite koosolekul laupäeval.  



Optimistide võistlus on mõeldud madalama tasemega purjetamisklubide noortele ja 

algajatele, kes pole veel osalenud EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karikasarjas Optimist 

paadiklassis. 

- Katamaraanid F18 – kolm parimat paatkonda. 

- Katamaraanid vabaklass – parim paatkond. 

3. REGISTREERIMISED ja OSAVÕTUMAKSUD 

3.1. Eelregistreerimiseks tuleb täita veebis Noblessner Open Cup 2014 Kalamaja päevad olev 

osavõtuankeet ning tasuda osavõtutasu hiljemalt 15. maiks SoloSailing MTÜ arveldusarvele 

EE131700017002933993 Nordea Pank (selgitusse märkida võistlusklass ja võistleja nimi): 

- svertpurjelaua klassis osaleja eest 12 eurot; 

- aerusurfilaua klassis osaleja eest 5 eurot; 

- Optimist klassis osaleja eest 5 eurot;   

- katamaraan klassis paatkonna eest 20 eurot. 

3.2. Juhul, kui ei jõua ennast võistlusele eelregistreerida, siis on võimalik registreerida ka vahetult 

enne võistluste algust vastavalt ajakavale Noblessneri Jahtklubi II korrusel, kuid siis tuleb 

täita osavõtuankeet kohapeal ning tasuda kõrgendatud osavõtumaks. Osavõtumaksu lisatasu 

kõikidele klassidele on 5 eurot.  

3.3. Võistluspäeva hommikul enne kiprite koosolekut peavad kõik võistlejad kinnitama oma 

kohalolekut allkirjaga Noblessneri Jahtklubi II korrusel. 

4. AJAKAVA  

Reede, 16.mai  

16:30-17:30 Svertpurjelaua klassile registreerimine. 

17:30  Kiprite koosolek svertpurjelaua klassile. 

18:00   Esimese sõidu hoiatussignaal svertpurjelaua klassile.  

 Kavas on teha 2 võistlussõitu Noblessneri sadamaakvatooriumis. 

 

19:00-19:30 Aerusurfilaua klassil registreerimine. 

19:30  Kiprite koosolek aerusurfilaua klassile. 

19:45  Esimese sõidu hoiatussignaal aerusurfilaua klassile. Kavas on teha 2 

võistlussõitu Noblessneri sadamaakvatooriumis.  

 Aerusurfilaua klassi autasustamine ASAP. 

Laupäev, 17.mai 

12:30-13:00 Optimist paadiklassile registreerimine. 

13:00  Kiprite koosolek, paatide ja võistlusgruppide loosimine optimist 

paadiklassile. 

13:15 Esimese sõidu hoiatussignaal optimist paadiklassile.  

 Sõitude arv sõltub võistlejate arvust. Eeldatavav võistluse lõpp 14.30.  

Järgneb optimist paadiklassi autasustamine ja lõbusõidud kaatriga. 

 

15:30-16:15 Katamaraan paadiklassile registreerimine. 

16:15 Kiprite koosolek katamaraan paadiklassile. 

17:00   Esimese sõidu hoiatussignaal katamaraan paadiklassile.  Kavas on teha kuni 

3 võistlussõitu. 

Pühapäev, 18.mai 

10:45 Kiprite koosolek katamaraan ja svertpurjelaua klassile. 

11:30  Esimese sõidu hoiatussignaal katamaraan ja svertpurjelaua klassile.  

 Viimase võimaliku sõidu hoiatussignaali ei anta hiljem, kui kell 16:00. Kavas 

on teha svertpurjelauale kuni 3 ja katamaraanidele 4 võistlussõitu.  

 Katamaraan ja svertpurjelaua paadiklassi autasustamine ASAP. 

https://docs.google.com/forms/d/11W8fLh5U-pcEdHLcuw3erhAtXJJSwXsyVkb4Hjr8pz4/edit


5. PUNKTISÜSTEEM 

Vähempunktisüsteem vastavalt PVR lisale A kehtib muudetuna nii, et võistlusseeria jooksul lõpetatud 

nelja või vähema võistlussõidu korral on paadi võistlusseeria tema kõikide võistlussõitude summa. 

Võistlused on ametlikult toimunud, kui antud klassis on toimunud 1 võistlussõit. 

6. LISAINFO 

Lisainfo on kirjas Purjetamisjuhistes, mis koos rajaskeemide ja muude teadetega pannakse võistluste 

teadetetahvlile. Treenerite kaatreid saab hoida võistluste ajal sadamas ilma kaimaksuta. Võistlejad 

saavad hoida oma paate Noblessneri sadama sisehallis või NYCS kooli konteinerites. 

7. VASTUTUS  

7.1. Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel.  

7.2. Päästevesti kandmine on kohustuslik. 

7.3. Korraldav kogu ei ole vastutav ükskõik millise tekkinud materiaalse kahju ja vigastuste või 

surma eest.  

 

Noblessneri Yacht Club Sailingschool (NYCS) 

NYCS Open Cup 2014 korraldajad: 

Jaak Lukk  

tel: 5252550  

jaaklukk@gmail.com   

 

Karl Robert Trink  

tel: 56697770  

trinkkarl@gmail.com   

 

Külli Haav  

kyllih@gmail.com 

 

Sigrid Sooman 

sigrid.sooman@gmail.com  

 

Enda Pärisma 

endapa@gmail.com  
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