
                       

 

NOBLESSNER OPEN CUP 2019 

   

VÕISTLUSTEADE 

    

VÕISTLEMA KUTSUTUD PURJETAMISKLASSID 

Raceboard (sverdiga purjelaud); RS Feva, Optimist 

 

AEG JA KOHT 

8-9. juuni 2019, Noblessneri Jahtklubi Purjetamiskooli (NYCS) alal Noblessneri sadamas. 

 

KORRALDAV KOGU: Noblessneri Jahtklubi Purjetamiskool 

 

1. REEGLID  

1.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (RRS), mis hõlmavad ka lisa B (purjelaua 

võistlusreegleid), käesoleva võistlusteate ja täiendavate purjetamisjuhiste alusel. 

1.2. Lubatud on võistelda kõikidel mõõdukirjaga ja mõõdukirjata svertpurjelaudadel, RS Feva  ja 

Optimist svertpaatidel (ka. mõõdukirjata), kes on täitnud osavõtuankeedid ja maksnud 

osavõtutasu täies mahus. 

1.3. Võistlejad on kohustatud osalema kipritekoosolekul ja autasustamistseremoonial.  

1.4. Korraldajatel on õigus teha muutusi ajakavas ja võistlusradade asukohas. Muutustest 

teavitatakse kipritekoosolekul. 

 

2. VÕISTLUSARVESTUSED JA OSALEJAD 

- Raceboard – auhinnad antakse kolmele parimale üldarvestuses ning eriauhinnad naistele 

ja veteranidele 

- Raceboard U15 (maksimaalne purje suurus kuni 6,8 m², sündinud 2005 või hiljem) – 

kolm parimat saavad auhinnad, ei osale üldarvestuses 

- RS Feva – kolm parimat paatkonda saavad autasustatud 

- Optimist – kuus parimat võistlejat saavad autasustatud 

Korraldajad, ettevõtted, lapsevanemad ja soovijad saavad soovi korral panna välja eri- ja lisaauhindu 

kõikides võistlusarvestustes. Sellest tuleb eelnevalt teavitada võistluskomiteed. 

 

3. REGISTREERIMISED ja OSAVÕTUMAKSUD 

3.1. Registreerimiseks  tuleb täita veebis https://forms.gle/UMduwDvqbsmo34kJ9 olev 

osavõtuankeet. 

3.2. Osavõtuavaldus tuleb täita veebis registreerimisvormil hiljemalt esmaspäeval, 3. juunil 

2019. Tasuda saab esimese võistluspäeva hommikul sularahas enne kipritekoosolekut 

Noblessneri Jahtklubi Purjetamiskooli õppeklassis: 

https://forms.gle/UMduwDvqbsmo34kJ9


- Raceboard-klassis osaleja - 20 eurot; 

- RS Feva klassis paatkond - 40 eurot; 

- Optimist-klassis osaleja - 20 eurot. 

3.3. Hilinenud osavõtuavaldused aksepteeritakse tingimusel, et tasutakse hilinenud osavõtutasu. 

Hilinenud registreerimise korral on lisatasu purjelaua ja optimist klassis 5 eurot ning RS Feva 

paatkonnale 10 eurot. 

3.4. Oluline on kinnitada oma kohalolekut  allkirjaga võistlussekretäri juures laupäeval, 8. juunil. 

 

4. AJAKAVA  

 

Laupäev, 8. juuni  

10:00-11:00 Registreerimine Optimist ja Raceboard U15 klassile. 

11:00 Kipritekoosolek Optimist ja Raceboard U15 klassile. 

12:00  Esimese sõidu hoiatussignaal Optimist ja Raceboard U15 klassile Noblessneri 

akvatooriumis. 

13:00-14:00 Registreerimine Raceboard üldarvestusele ja RS Feva klassile. 

14:00 Kipritekoosolek Raceboard üldarvestusele ja RS Feva klassile. 

15:00 Esimese sõidu hoiatussignaal Raceboard üldarvestusele ja RS Feva klassile 

Noblessneri akvatooriumis või Tallinna lahel. 

 

 

Pühapäev, 9. juuni 
 

10:00 Kipritekoosolek kõikidele klassidele 

11:00  Esimese sõidu hoiatussignaal Optimist ja Raceboard U15 klassile Noblessneri 

akvatooriumis. 

12:30 Esimese sõidu hoiatussignaal Raceboard üldarvestus ja RS Feva klassile 

Noblessneri akvatooriumis või Tallinna lahel.                                      

 

 

 Viimase võimaliku sõidu hoiatussignaali ei anta pühapäeval ühelegi klassile peale kella 15:00.  

Autasustamine ASAP. Orienteeruvalt 14.00 

 

 Teated võistlejatele pannakse välja ametlikule teadetetahvlile, mis asub regatibüroos.  

 

 

5. PUNKTISÜSTEEM 

 

5.1. Kõigis klassides kehtib vähempunktisüsteem vastavalt RRS Lisale A, mis on muudetud 

järgmiselt:  

1-4 sõitu: 0 mahaviset  

5-11 sõitu: 1 mahavise 

12 sõitu või rohkem: 2 mahaviset 

5.2. Võistlused peetakse ametlikult toimunuks, kui antud klassis on toimunud 1 võistlussõit. 

5.3. Võistlusseeria punktivõrdsuse korral paadi klassides kehtivad reeglid A8. Purjelauaklassides 

kehtivad reeglid B8 ja A8. 



 

6. PROTESTID JA HEASTAMISNÕUDED 

6.1. PVR 61 kehtib koos alljärgneva muudatusega: Paat peab informeerima Võistluskomiteed 

protestist teise paadi vastu suuliselt nii ruttu pärast oma võistlussõitu kui mõistlikult võimalik. 

6.2. Protesti kontrollaeg klassile on 45 minutit, alates päeva viimases võistlussõidus klassi viimase 

võistleja finišeerimisest. Sama kontrollaeg kehtib ka heastamistaotlustele. See muudab RRS-i 

62.2. 

6.3. Protestivormid on saadaval regatibüroos. 

6.4. Protestikomitee võib hankida tõendusmaterjali igal viisil, mida ta peab kohaseks ning võib 

informeerida oma otsusest suuliselt.  

 

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. 

7.4. Võistleja või võistlejat abistajad peavad teavitama võistluskomiteed või regatibürood 

muudatustest võistleja andmetes ja võistlusvalmidusest või -võimetusest vastavalt olukorrale. 

 

8. LISAINFO 

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

võistlusteteadetetahvlile.  

8.2. Sadamasse pääseb Kalaranna tänavalt keerates Noblessnerisse ja tulla endise BLRT-hoone 

merepoolselt küljelt. 

8.3. Treenerite kaatreid saab hoida võistluste ajal Noblessneri Purjetamiskooli slipi küljes ilma 

kaimaksuta. Võistlejad saavad hoida oma paate Noblessneri Purjetamiskooli territooriumil, 

konteinerites või ellingus. 

8.4. Võistlustele registreerimisel annab iga võistleja korraldavale kogule loa toota, kasutada ja 

näidata, ilma igasuguse kompensatsioonita, korraldava kogu omal äranägemisel igat sorti 

fotosid, filme ja muid ülesvõtteid, kus võistleja osaleb ning mis on võetud võistluste ajal 

vastavalt võistlusteates toodud ajavahemikule.  

 

 

Täiendav informatsioon       

Jaak Lukk  

Noblessneri Jahtklubi Purjetamiskool 

tel: +372 525 2550  

jaaklukk@gmail.com 

 

Jooksvad küsimused võistluspäevadel: 

Isabella Glušauskaite 

Noblessneri Jahtklubi Purjetamiskool 

tel: +372 562 18501 

isabellaglus@gmail.com 
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