2019 Purjetamise Eesti Meistrivõistlused
2019 Sailing Estonian Championships
Purjetamise Eesti Meistrivõistluste infoleht: http://www.puri.ee/ejl-olumpiapurjetamise-eesti-mv/
Sailing Estonian Championships infopage: http://www.puri.ee/en/eyu-olympic-sailing-estonian-championship/

VÕISTLUSTEATE JA PURJETAMISJUHISTE LISA
ADDENDUM TO NOTICE OF RACE & SAILING INSTRUCTIONS
(ADDENDUM to NoR/SI)

TALLINN RACE
Välja antud EJL-i poolt 6. juulil 2019
Issued by EYU on 6 July 2019
1.
1.1.

REGATIBÜROO
Regatibüroo asub Lennusadama sadamahoones.

1.
1.1.

1.2.

Telefon Regatibüroos:
Krista Liiv (regati sekretär) +37256804502
VÕISTLUSALA
Võistlusalade asukohad on näidatud lisas 1.
VÕISTLUSRAJAD
Lisas 2 toodud skeemid näitavad radu koos
märkide võtmise järjekorraga ning millise
poordiga tuleb märke võtta.
MÄRGID
Lennusadama võistlusala (SH) märgid 1 ja 2 on
rohelised täispuhutavad silindrikujulised poid
reklaamlogodega.
Noblessneri võistlusala (NR) märgid 1 ja 2 on
punased täispuhutavad silindrikujulised poid
reklaamlogodega.
VÕISTLUSTE AJAKAVA
See punkt asendab NoR/SI punkti 11.1. ja 11.3.

1.2.

2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Kuupäev
Reede,
12. juuli

Aeg
11:0013:00
13:00
13:30
15:00

Laupäev,
13. juuli

15:00
9:30
11:00
11:00
14:00

Pühapäev
14. juuli

9:30

Tegevus
Registreerimine
Võistluste avamine
Võistluskomitee koosolek
võistlejatele ja treeneritele
RS Feva, 29er 3
kvalifikatsioonisõitu (NR)
49er 3 kvalifikatsioonisõitu (SH)
Võistluskomitee koosolek
võistlejatele ja treeneritele
RS Feva, 29er 3
kvalifkatsioonisõitu (NR)
49er 3 kvalifikatsioonisõitu (SH)
49er, 29er, RS Feva finaalsõidud
(SH)
Võistluskomitee koosolek
võistlejatele ja treeneritele

2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

REGATTA OFFICE
Regatta Office is in the Harbour Office of
Seaplane Harbour .
Phone in Regatta Office:
Krista Liiv (Regatta Secretary) +37256804502
RACE AREA
Race area locations are shown in Addendum 1.
THE COURSES
The diagrams in Addendum 2 show the courses,
incl. the order in which marks are to be passed
and the side on which each mark is to be left.
MARKS
Marks 1 and 2 on Seaplane Harbour race area
(SH) will be green coloured inflatable cylindrical
buoys with commercials.
Marks 1 and 2 on Noblessner race area (NR) will
be red coloured inflatable cylindrical buoys with
commercials.
SCHEDULE OF RACES
This paragraph replaces NoR/SI paragraph 11.1
and 11.3.
Date
Friday,
July 12

Time
11:0013:00
13:00
13:30
15:00

Saturday
July 13

15:00
9:30
11:00
11:00
14:00

Sunday,
July 14

9:30

Activity
Registration
Opening ceremony
Race Committee meeting for
sailors and coaches
RS Feva, 29er 3 qualification
races (NR)
49er 3 qualification races (SH)
Race Committee meeting for
sailors and coaches
RS Feva, 29er 3 qualification races
(NR)
49er 3 qualification races (SH)
49er, 29er, RS Feva final races
(SH)
Race Committee meeting for
sailors and coaches

11:00
11:00
11:03
13:00
18:00

6.

49er, 29er, RS Feva 3
kvalifkatsioonisõitu (NR)
Optimist 4 kvalifikatsioonisõitu
(SH)
Hansa 303 4 sõitu (SH)
Optimist, 49er, 29er, RS Feva
finaalsõidud (SH)
Autasustamine

11:00
11:00
11:03
13:00
18:00

REGATI FORMAAT JA PUNKTIARVESTUS
See punkt asendab NoR/SI punkti 14.
Regatt on ametlikult toimunud kui antud klassis
on lõpetatud vähemalt 1 võistlussõit.
Regatt koosneb kahest eraldi peetavast reedellaupäeval toimuvast võistlusest ja pühapäeval
toimuvast võistlusest.
Finaalsõitudega klassides kvalifitseeruvad
kvalifikatsiooniseeria tulemuste põhjal 1-3. koha
paadid finaalsõitu ja 4-10. koha paadid
poolfinaalsõitu.
Finaalsõidud toimuvad juhul kui antud klassis on
peetud vähemalt 2 kvalifikatsiooniseeria
võistlussõitu finaalide päevaks hiljemalt kell
14:00.
Poolfinaali formaat ja punktiarvestus:
Poolfinaalsõit toimub kui klassis on regatile
registreerunud vähemalt 7 paati, v.a. 49er klassis
vähemalt 5 paati.
Poolfinaalsõidu võitja kvalifitseerub finaalsõitu ja
saavutab võistlusel vähemalt 4. koha.

6.

6.4.1.3

Võistluse tulemused 5-10 kohani arvestatakse,
liites kokku paadi kvalikatsiooniseeria tulemuse
ning poolfinaali tulemuse.

6.4.1.3

6.4.2.
6.4.2.1

Finaali formaat:
Finaalsõit toimub kui klassis on regatile
registreerunud vähemalt 4 paati.
Võistluse tulemused 1-4 kohani selgitatakse
finaalsõidu tulemuste põhjal.
Poolfinaalsõidu mittetoimumise korral
selgitatakse võistluse tulemused 1-3 kohani
finaalsõidu tulemuste põhjal.
Võistluse tulemustes võrdsete tulemuste korral
arvestatakse paremusjärjestus
kvalifikatsiooniseeria tulemuste alusel.
Regati punktiarvestus:
Regati lõpptulemused arvestatakse liites kokku
reede-laupäeva võistluse ja pühapäeva võistluse
lõppkohad vastavalt PVR Lisale A, mis on
muudetud nii et mahaviskamisi ei toimu.
Võrdsete tulemuste korral arvestatakse
paremusjärjestus pühapäeva võistluse
lõpptulemuste alusel.
Regati kvalifikatsioonisõitude seeria tulemused
Eesti MV sarja punktiarvestuse jaoks
arvestatakse liites kokku reede-laupäeva
võistluse ja pühapäeva võistluse
kvalifikatsiooniseeria lõppkohad vastavalt PVR

6.4.2.
6.4.2.1

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.4.1.
6.4.1.1
6.4.1.2

6.4.2.2
6.4.2.3
6.4.3.
6.5.
6.5.1.

6.5.2.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.4.1.
6.4.1.1
6.4.1.2

6.4.2.2
6.4.2.3
6.4.3.
6.5.
6.5.1.

6.5.2.

49er, 29er, RS Feva 3
qualification races (NR)
Optimist 4 qualification races
(SH)
Hansa 303 4 races (SH)
Optimist, 49er, 29er, RS Feva
final races (SH)
Prizegiving

REGATTA FORMAT AND SCORING
This paragraph replaces NoR/SI paragraph 14.
1 race is required to be completed to constitute
a regatta in a class.
The regatta consists of two separately held
Friday-Saturday competition and Sunday
competition.
In the classes with final races based on the
qualification series results, boats ranked 1-3 will
qualify to final race and boats ranked 4-10 will
qualify to semi-final race.
The final races will take place if at least 2
qualification series races are completed latest by
14:00 on final races day.
Semi-final format and scoring:
Semi-final race takes place if there are at least 7
boats registered in the class, except in 49er
class at least 5 boats.
The winner of the semi-final qualifies to the final
race and is ranked at least 4th in the competition
results.
The competition ranking list for boats ranked 510 will be established by summing up the
qualification series score and the semi-final
score.
Final format:
Final race takes place if there are at least 4
boats registered in the class.
The competition ranking list for boats ranked 14 will be established by final race results.
If the semi-final race does not take place then
the competition ranking list for boats ranked 1-3
will be established by final race results.
In case there is a tie in the competition results,
then the tie will be broken by the qualification
series results.
Regatta scoring:
Regatta final ranking list will be established by
summing up the final positions of FridaySaturday competition and Sunday competition
according to RRS Appendix A, except that there
will be no discard. In case there is a tie, then
the tie will be broken by the Sunday competition
results.
Regatta qualification series ranking list for
Estonian Championships series scoring will be
established by summing up the qualification
series final positions of Friday-Saturday
competition and Sunday competition according

6.6.

7.
7.1.

8.
8.1.

Lisale A, mis on muudetud nii et mahaviskamisi ei
toimu. Võrdsete tulemuste korral arvestatakse
paremusjärjestus pühapäeva võistluse
kvalifikatsioonisõitude seeria tulemuste alusel.
Poolfinaali ja finaali kvalifitseerunud paatide
purjenumbrid pannakse välja võistluskomitee
laeval tahvlil ja kaldal ametlikul teadetetahvlil.
REEGLID
See punkt asendab NoR/SI punkti 2.2.
Lennusadama võistlusalal kehtib World Sailing’u
Lisa Q vahekohtunikega fliidivõistluse jaoks ning
see muudab mitut võistlusreeglit. Regati alguses
kehtiv Lisa Q versioon postitatakse ametlikule
teadetetahvlile.
REGATI KÜLA
Regati küla kaart on lisas 3.
TÄIENDAV INFORMATSIOON
Ott Kallas (regati direktor)
e-post: ott@puri.ee
mobiil: +3725643914

LISA 1 /ADDENDUM 1
VÕISTLUSALADE KAART / RACE AREA MAP

6.6.

7.
7.1.

8.
8.1.

to RRS Appendix A, except that there will be no
discard. In case there is a tie, then the tie will
be broken by the Sunday qualification series
results.
Competitors that qualified to the semi-final race
and final race, will be posted on the board on
the committee boat and ashore on the Official
Notice Board.
RULES
This paragraph replaces NoR/SI paragraph 2.2.
At Seapleane Harbour race area, World Sailing
Addendum Q, Umpired Fleet Racing, will apply
and change a number of racing rules. The
version that is current when the regatta begins
will be posted on the Official Notice Board.
REGATTA VILLAGE
Regatta village map is shown in Addendum 3.
FURTHER INFORMATION
Ott Kallas (Regatta Director)
e-mail: ott@puri.ee
mobile: +3725643914

LISA 2 /ADDENDUM 2
NOBLESSNERI VÕISTLUSALA RAJAD / COURSES FOR NOBLESSNER RACE AREA

VÕISTLUSRAJAD /
RACE COURSES:
49er, 29er:
Start-1-2-1-2-1-2-Finiš
RS Feva:
Start-1-2-1-2-Finiš

LISA 2 /ADDENDUM 2
LENNUSADAMA VÕISTLUSALA RAJAD / COURSES FOR SEAPLANE HARBOUR RACE AREA

VÕISTLUSRAJAD / RACE COURSES:
L2: Start-1-2-1-Finiš
L3: Start-1-2-1-2-1-Finiš

LISA 3 /ADDENDUM 3
REGATI KÜLA KAART / REGATTA VILLAGE MAP

