NOBLESSNER OPEN CUP 2016
PURJETAMISKLASSID
Raceboard, k.a Techno 293 & RS:X.
Katamaraan vabaklass.
AEG JA KOHT
13-15. mai 2016, Noblessneri Purjetamiskool.
KORRALDAV KOGU
Team Kaija EST 29 koostöös Noblessneri Purjetamiskooliga.

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 ja
katamaraan sportpurjekatel.
1.3. Võistlejad on kohustatud osalema kiprite koosolekul ja autasustamistseremoonial.
2. KLASSID JA VÕISTLUSARVESTUSED
- Purjelauad – kolm parimat üldarvestuses.
- Purjelauad – kolm parimat naist.
- Purjelauad – kolm parimat veterani, kes on sündinud 1970 ja varem.
- Techno 293 lauad – kolm parimat.
- Katamaraanid vaba – kolm parimat paatkonda.
3. REGISTREERIMISED ja OSAVÕTUMAKSUD
3.1. Eelregistreerimiseks tuleb täita veebis Noblessner Open Cup 2016 olev osavõtuankeet ning
tasuda osavõtutasu hiljemalt 11. maiks SoloSailing MTÜ arveldusarvele
EE131700017002933993 Nordea Pank (selgitusse märkida võistlusklass ja võistleja nimi):
- purjelaua klassis osaleja eest 15 eurot;
- katamaraan klassis paatkonna eest 25 eurot.
3.2. Võimalik on registreerida ka vahetult enne võistluste algust vastavalt ajakavale Noblessneri
Purjetamiskooli ruumides. Hilinenud või kohapeal tasumisel tuleb maksta kõrgem
osavõtutasu. Hilinenud makse korral on lisatasu purjelaua klassis 5 eurot ja katamaraani
paatkonnale 10 eurot.
3.3. Oma võistlusklassi esimese võistluspäeva hommikul, enne kiprite koosolekut, peavad kõik
võistlejad kinnitama oma kohalolekut allkirjaga Noblessneri Purjetamiskooli ruumides.

4. AJAKAVA
Reede, 13. mai PURJELAUD
15:00-16:30
16:30
17:30

Registreerimine Purjelaua klassile.
Kiprite koosolek Purjelaua klassile.
Esimese sõidu hoiatussignaal Purjelaua klassile. Kavas on teha kuni 4
võistlussõitu.

Laupäev, 14. mai KATAMARAAN
10:00-11:00
11:00
12:00

Registreerimine Katamaraan klassile.
Kiprite koosolek Katamaraan klassile.
Esimese sõidu hoiatussignaal Katamaraan klassile. Kavas on teha kuni 5
võistlussõitu.

Pühapäev, 15.mai PURJELAUD & KATAMARAAN
10:30
11:30

Kiprite koosolek kõik klassid.
Esimese sõidu hoiatussignaal.
Viimase võimaliku sõidu hoiatussignaali ei anta hiljem, kui kell 16:00. Kavas
on teha kuni 5 võistlussõitu.
Autasustamine ASAP.

5. PUNKTISÜSTEEM
Vähempunktisüsteem vastavalt PVR lisale A kehtib muudetuna alljärgnevalt:
- Katamaraan klassis visatakse kogu võistlussõitude arvust maha ühe halvima võistlussõidu
punktid, kui peetud on vähemalt 4 või rohkem võistlussõitu.
- Purjelaua, Techno 293 ja aerusurfilaua klassis kasutatakse võistlussõidu punktide
mahaviskesüsteemi alljärgnevalt:
1-2 sõitu – mahaviskamisi ei ole;
3-4 sõitu – 1 halvima sõidu mahaviskamine;
5-7 sõitu – 2 halvima sõidu mahaviskamine;
8-11 sõitu – 3 halvima sõidu mahaviskamine;
12-15 sõitu – 4 halvima sõidu mahaviskamine;
16 ja enam sõitu – 5 halvima sõidu mahaviskamine.
- Purjelaua klassides võistlusseeria punktivõrdsuse korral kehtib PVR lisa B (A8).
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 Noblessneri Purjetamiskooli slipi küljes
ilma kaimaksuta. Võistlejad saavad hoida oma paate Noblessneri Purjetamiskooli territooriumil,
konteinerites või ellingus.
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 või vigastuste eest.
Täiendav informatsioon
Sigrid Kahar
tel: 5210632
sigrid.kahar@gmail.com

Jaak Lukk
tel: 5252550
jaaklukk@gmail.com

