
                                             

 
 
 

 

Kinnitatud EJL juhatuse otsusega nr. 249 , 15.02.2023 

Svertpaadi ja purjelaua Eesti Meistrivõistluste korraldamise juhend 

1. Purjetamise Eesti Meistrivõistluste võistlusarvestused 

Eesti Meistrivõistlusete võistlusarvestused on detailselt kirjeldatud  Võistlusteates, mille annab välja Eesti Jahtklubide Liit, 

koostöös korraldava klubiga. 

2. Purjetamise Eesti Meistrivõistluste regati nõuded 

2.1. Arstliku tervisetõendi esitamine on kohustuslik kõigile purjetajatele noorte ja olümpiaklassides. 

2.2. Kõik võistlevad Eesti svertpaadid (v.a. Optimist) peavad kandma EJL-i poolt väljastatavat võistluspurjeka kleebist ja 

ametlikult registreeritud purjenumbrit. 

2.3. Võistleja vastutuskindlustuse alampiir on 50000 eurot. 

2.4. Regati korraldaja garanteerib EJL-i sponsorreklaamide nähtavuse avamis- ja autasustamistseremooniate 

taustbänneril, rannalippudel ning raja pöördemärkidel. Bannerid, lipud jne. annab EJL. 

2.5. Kui ühes klassis on ühel või enamal purjetajal riigieksam regati võistlussõiduga samal ajal, siis peab võistluste 

korraldaja viima läbi sama klassi sõidud ajal, mil riigieksamiga seotud võistlejad jõuaksid normaalselt starti. Vastavast 

ajalisest kattumisest peab võistleja teavitama EJL-i vähemalt 2 kuud enne regati esimest päeva. 

2.6. Regattidel järgitakse World Sailing Purjetamise Võistlusreegleid, Purjetamisvarustuse reegleid, klassireegleid ja 

World Sailingu soovitusi (WS Policies). 

2.7. Regati võistlussõitudele eelneva varustuse kontrolli käigus võidakse kontrollida mõõdukirja  ja varustuse vastavust 

klassireeglitele ning vajadusel signeeritakse klassireeglitele vastavad eelnevalt mõõdetud purjed. 

2.8. Regati turvameeskonna suurus peab vastama miinimumnõudele - 15 võistleva aluse kohta 1 turvakohustustega ja 

erimärgistustega kaater (VHF olemasolu kohustus kaatritel). Regatil on soovitav sõlmida kokkulepe EVMJP või muu 

päästeorganisatsiooni päästepaadi valmisolekuks regati vältel. 

2.9. Regati peavõistlusjuhi, peasekretäri, protestikomitee esimehe ja tehnilise komitee esimehe ametikohal töötaval 

võistlusametnikul peab olema vähemalt vastav rahvuslik kategooria. 

2.10. Vajadusel määrab EJL regatile oma tehnilise delegaadi. 

2.11. Korraldav klubi määrab hiljemalt kalendrisse kinnitamise hetkeks võistluste direktori, kes vastutab: 

o Suhtlus EJL-ga 

o Leiab ja kooskõlastab EJL-ga peavõistlusjuhi, peasekretäri, tehnilise komitee esimehe ja protestikomitee esimehe 

o On korraldava klubi poolne kontaktisik kõigis regatti puudutavates küsimustes 

2.12. Võistluspaik 

 • Tagatud parkimine võistlejate autodele ja treileritele, vastavalt  osavõtjate arvule (vajadusel eelnev     

registreerimine) 

 • Tagatud kaikohad: võistluskomitee, treenerid, saatjad, vastavalt osavõtjate arvule (vajadusel eelnev 

registreerimine) 

 • Majutuse pakkumised osalejatele 

 • Võistlejate veeskamiseks slipid, 3 meetrit laiust iga 50 võistleja kohta ning vähemalt 1 abiline 30 paadi kohta 

 • Paadikärude hoiustamise kord 

 • Esmaabi andmise võimalus sadamas, kokkulepe kohaliku kiirabi/EMO-ga 

 • Ruum meediale 

 • 30 osaleja kohta vähemalt 1 WC 

• Ametlik lipumast võimalusega heisata signaallippe erinevatele klassidele 

 • Osalejate toitlustamise võimalus 

 • Kohad EJL-i toetajate reklaamtahvlile ja rannalippudele 

2.13. Protestikomitee lukustatav tööruum (protestiruum) 

 • toolid ja laud vähemalt 6-le inimesele  

 • Vähemalt 6 pistikupesa 220V 



                                             

 
 
 

2.14. Regatibüroo  

 • Registreerimislett vähemalt kahe töökohaga 

 • Printer 

 • Kohvimasin 

 • A4 printeripaber vähemalt 200 lehte 

 • 220 V pistikupesad vähemalt 20 tk 

 • Kirjatarbed 

2.15. Piisav kogus prügikonteinereid paadipargis, slipi läheduses, regatibüroos ja parklas. 

2.16. Ohutusplaan paadipargis ja merel, kannatanute evakueerimise plaan ja kokkulepped. 

2.17. Võistluskomitee aluste miinimumnõuded 

paat arv Kirjeldus ja meeskonna arv varustus 

Protestikomitee 

paat (purjelaua alal ei 

ole kohustust) 

1-2 5m RIB min 40 HP. Vorst rajal 1-2 paat, trapetsrajal 2 

paati. Ühes paadis 2 protestikomitee inimest. 

VHF, kollane 

lipp 

Märgipaat 2-3 4.7m RIB min 30 HP. Võimeline vedama 3 märki. Vorst 

rajal 2 paati, trapetsrajal 3 paati. Ühes paadis 1 

rajameister. 

VHF 

Stardi- ja Finišilaev 1 A või B kategooria, pikkus min. 9 m, kulpankur 15 kg, 

mahutab 4 inimest, trapetsrajal eraldi Finišilaev. 

VHF 

Meedia 1 Võimeline vedama 3 inimest. Min 40 HP. VHF 

- Kõigi aluste varustuses peab olema: sobiv ankur koos ketiga ja ots, VHF radio, pasun/vile, GPS (märgipaadid, 

stardilaev, finishilaev), tuulekiiruse mõõtja, kompass, M lipp 

 - Aluste tankimine peab olema organiseeritud 

2.18. Pasunad ja viled peavad olema hästi kuuldavad, mis tõttu tuleb stardilaeval kasutada kas elektrilist- või 

suruõhupasunat. Märgis ja finišis võib ka kasutada tugeva kõlaga kohtuniku vilet.  

2.19. Diktofonid ja kaamerad stardis ja finišis.  

 

3. Purjetamise Eesti Meistrivõistluste autasustamised 

4.1.1. Eesti MV sarja regattidel autasustatakse võistlejaid kõigis võistlusarvestustes järgneva süsteemi alusel: 4 võistlejat 

= 3 autasu; 20 kuni 50 võistleja korral autasustatakse 20% võistlejate arvust; 50 või enama võistleja korral  

autasustatakse vähemalt 10 võistlejat. Eesti MV regatil peaks auhinnaks olema medal või karikas arvestusega 

kahemehepaadile kaks auhinda. 


