
Eesti Purjetamise Liiga 2021 
 

18.-19 september Tallinn 
 

Koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga (EJL) 
 
 

PURJETAMISJUHISED 
 

 
1. ORGNISATSIOON 

Korraldav Kogu (KK) on Eesti Purjetamise Liiga MTÜ koostöös Eesti 
Jahtklubide Liiduga (EJL) 
 
Koht: Lennusadam, Tallinn 
 
Võistlusala: Tallinna laht 
 

2. REEGLID 
a) Võistlus viiakse läbi vastavalt reeglitele, mis määratletud: 

i) Purjetamise Võistlusreeglid (RRS) 

ii) Kõik sõidud sõidetakse kasutades World Sailing Addendum Q 

(UF) – Umpired Fleet Racing 

iii) Paadi kasutamise reeglid (SI Lisa C) kehtivad ka 

treeningsõitudel. Klassireeglid ei kehti  

b) Muudetud reeglid 

i)  Lisatud RRS 41 (e) abi meeskonna liikme veest välja toomisel ja 
paati toimetamisel, tingimusel, et paati tagasi toimetamine 
toimub umbes veest välja toomise kohas.  

ii) RRS 40 on muudetud, vaata Purjetamisjuhist 16(a) 

iii) RRS 26 on muudetud, vaata Purjetamisjuhis 11(a),(b) 

iv) Addendum Q 2.3 on kustutatud. 

 
3. REKLAAM 
a) Kõik paadid peavad kandma KK poolt antud reklaame. 

b) Paatidel ei ole õigus protestida reklaami puudutavate reeglite 

rikkumise vastu. See täiendab RRS 60.1. 

c) Kui nõutud, peab võistkond kandma KK poolt antud riietust. 

d) Võistkondadel võib riietel olla reklaam. 

 

4. TEATED VÕISTLEJATELE 
Teated võistlejatele postitatakse ametlikule teadetetahvlile, mis 
asub https://www.manage2sail.com/et-EE/event/08303e88-96df-
45ef-a6ef-



3dfb8fc5edd8#!/onb?tab=documents&classId=2bb3da49-2db9-
4a85-8152-e3001ba95bbf . 

 
5. MUUDATUSED PURJETAMISJUHISTES 

Muudatused Purjetamisjuhistes postitatakse ametlikul 
teadetetahvlile või levitatakse osalejatele mitte hiljem kui 30 
minutit enne nende kehtima hakkamist, välja arvatud ajakava 
muudatused, mis postitatakse kella 20:00-ks eelneval päeval.  

 
6. KALDAL ANTAVAD SIGNAALID 
a) Kaldal antavad signaalid heisatakse ametlikku lipumasti. 

b) Kui võistlussignaal AP on heisatud kaldal, siis “1 minut” on 

asendatud “mitte vähem kui 20 minutit”.  

7. AJAKAVA 
 Reede 
 Treeningud vastavalt kokkulepitud aegadele 14:00 – 18:00 
 
 Laupäev 
 Registreerimine 8.00 – 9.00 
 Kipprite koosolek 9.00 
 Esimene koosolek vahekohtunikega kohe peale kipperite koosolekut 
 Esimene Hoiatussignaal 10.00 
 
 Pühapäev 
 Kipperite koosolek 9.00 
 Esimene Hoiatussignaal 9.30 
 Viimane võimalik Hoiatussignaal 16.00 
 Autasustamine niipea kui võimalik 
 
 Võistkondadel on võimalik broneerida treeningu aega 
 võistluspaatidega. Treeningute ajad teavitatakse KK poolt. 
 Treeningute vähesus ei ole aluseks heastamise küsimisele. See 
 muudab RRS 60. 
 

8. VÕISTLUSALA 
Tallinna laht. 

 
9. RADA 

Lisa A näitab rada koos märkide võtmise järjekorraga ning 
kummale poole iga märgi peab jätma. 

 
10. MÄRGID 
a) Märk 1 on kollane poi. 

b) Värav 2S ja 2p on kollased poid. 

c) Stardi ja finišimärgid on kollased poid (sama mis 2Sja 2P) 

 
11. STARDIPROTSEDUUR 
a) RRS 26 on muudetud järgnevalt: 

i) Hoiatussignaal: 3 minutit enne starti. Lipp F, üks helisignaal. 



ii) Ettevalmistussignaal: 2 minutit enne starti. Lipp P, üks 
helisignaal. 

iii) Ühe minuti signaal: 1 minut enne starti. Lipp P langetatakse, 
üks helisignaal 

iv) Stardi signaal: Lipp F langetatakse, üks helisignaal. 
b) Paadid mis stardivad 3  minutit peale stardisignaali saavad 

tulemuseks DNS. (See muudab RRS 35, A4,A5.). 
 

12. RAJALÕIGU MUUTMINE 
Kui rajalõiku muutmist signaalitakse peale esimest lõiku, tehakse 
seda Võistluskomitee stardilaevast, näidates lippu C koos korduvate 
helisignaalidega. (See muudab RRS 33). 

 
 

13. PROTESTID JA HEASTAMISTAOTLUSED 
a) World Sailing Addendum Q kasutatakse veepealseks 

kohtumõismiseks, vaata Lisa D 
b) Järgnevate purjetamisjuhiste rikkumised ei ole aluseks protestile 

paadi poolt. Karistused nende rikkumiste eest määratakse 
vahekohtuniku poolt vastavalt Addendum Q4. 
i) SI 16(a) Isiklik ujuvusvahend (Karistamisele eelneb hoiatus) 
ii) SI C4.1 meeskonna paiknemine 

c) Regatil on Protestikomitee. 
 

14. SIHTAEG JA KONTROLLAEG   
a) Iga sõidu sihtaeg on 12-15 minutit. 
b) Esimese paadi finišeerimise konrollaeg on 25 minutit. 
c) Paadile mis ei finišeeri 5 minuti jooksul peale esimese paadi 

finišeerimist arvestatakse tulemuseks DNF. (See muudab RRS35, 
A4 and A5) 

 
15. PUNKTIARVESTUS 
a) Võistlus on ametlikult toimunud kui kõik võistkonnad on lõpetanud 

3 sõitu. 
b) Ühtegi tulemust maha ei vista 
c) Kehtib vähempunkti süsteem 
d) Iga viik lahendatakse vastavalt RRS Lisa A 
e) Kui võistkond ei saa startida kuna korraldaja ei saa neile paati       

anda, arvestatakse neile keskmised punktid vastavalt RRS A9(b). 
f) Võistkond mis ei tule võistlema saab tulemuseks DNC kõigis 

sõitudes ja saab punktid mis on võrdsed purjetamise liiga osalejate 
arvuga +1 kõigis sõitudes. 

g) Tulemustes arvestatakse ainult lõpetataud flaitid. 
 

16. TURVALISUS 
a) Kõik võistlejad peavad kandma isiklikku ujuvusvahendit veepeal 

olles. Välja arvatud ajal kui ta vahetab või sätib rõivaid. Kuiv- ja 
märgülikonnad ei ole ujuvusvahendid. 

b) Paat mis katkestab sõidu, peab sellest viivitamatult teavitama 
Võistluskomiteed. 

 
 



 
 

17. MEESKONNA JA VARUSTUSE VAHETAMINE 
a) Kui võistkonna liige ei saa enam osaleda võistlusel võivad 

Võistluskomitee koos Protestikomiteega lubada ajutist võislteja 
asendamist või muud lahendust. 

b) Kahjustatud või kadunud varustuse asendamine on lubatud ainult 
korraldaja loal. 

 
18. PAADID JA PURJED 
a) Paadid 

i) Võistlus sõidetakse Blu Sail 24 paatidega 
ii)  Purjed antakse Võistluskomitee poolt. 
iii) Võistlejatelt võidakse nõuda purjede vahetamist võistluse 

jooksul sponsoluse eesmärgil. See ei ole aluseks heastamise 
küsimisel. (See muudab RRS 62.) 

b) Kasutatav purjekombinatsioon teatatakse Kipperite koosolekul. 
Edasised muudatused teatatakse Võistluskomitee paadist või 
vahekohtunike poolt. 

c) Lisainstruktsioone võidakse anda vahekohtunike poolt suuliselt.  
d) Võistluskomitee otsustab milliseid paate kasutatakse ja kui 

otsustatakse, et mingit paati ei kasutata, antakse võistkonnale 
ajutiselt teine paat. 

 
19. RAADIOSIDE JA ELEKTROONIKA 
a) Välja arvatud hädaolukorras ei tohi ükski paat edastada või vastu 

võtta teateid mis ei ole kättesaadavad kõigile võistlejatele. Kaasa 
arvatud mobiiltelefonid. 

b) Võistlemise ajal ei tohi paat kasutada elektroonilisi seadmeid, va 
kell stardi ajastamiseks. Kui kellal on muid navigeerimise 
funktsioone, ei tohi seda kasutada. 

c) GoPro või sarnaseid vahendeid videote või piltide tegemiseks võib 
kasutada. 

 
20. TREENERID JA TUGIISIKUTE PAADID 
a) Tugisikute ja treenerite paadid tuleb registreerida regatibüroos ja 

identifitseerida nii nagu korraldaja nõuab. 
b) Korraldaja ei taga kaikohti tugiisikute ja treenerite paatidele. 

 
21. KAHJU 
a) Kui tekib kahju, tuleb täita kahjuraport regatibüroos. 
b) Iga kipper on vastutav paadile tekitatud kahjude eest, välja arvatud 

kui korraldaja, vahekohtunik või protestikomitee teisiti otsustab. 
 

22. VÕISTKONNA VAHETUS 
a) Võistkonna vahetus toimub peale finišit, eespuri langetatult ja ainult 

groot üleval. 
b) Otsekohe peale paadile asumist kontrollib võistkond võimalike 

kahjustusi. Seda tuleb teha 2 minuti jooksul. Kui paadil on 
kahjustusi heiskab võistkond L lipu. Remonditeenistus tuleb seejärel 
paadi juurde. 

 



 
 
 

23. VÕISTLUSE FORMAAT 
a) Võistlussõitude tabel määrab sõitude arvu ja sõidus osalevad 

võistkonnad ja paadid. Võistlussõitude tabeli koostab KK 
b) Korraldaja võib muuta Võistlussõitude tabelit, lisada või ära jätta 

sõite sõltuvalt võistlemiseks vajalikest tingimustest või ajakavast. 
 

24. MEEDIA, PILDID JA HELI 
a) KK võib nõuda: 
i) Korraldaja poolt paigutatud TV personal ja tehnika (või makett) 

peab lubama paati võistlemise ajaks. 
ii) Võistlejad peavad kandma korraldaja poolt antud mikrofoni 

võistluse ajal  ja olema valmis interviuks kui  korraldaja seda 
soovib. 

iii) Kipper peab kandma võislemise ajal korraldaja poolt antud 
sidetehnikat mis võimaldab kommentaatoril temaga suhelda. 

b) Võistlejad ei tohi sekkuda korraldaja poolt antud meediatehnika 
töösse. 

c) Korraldajal on õigus kasutada kõiki regati ajal tehtud pilte ja 
helisalvestisi tasuta. 

 
 

25. VASTUTUS 
Kõik võistlejad osalevad regatil täielikult omal vastutusel, vastavalt RRS-le 
3 – Otsus võistelda. Korraldav Kogu ei vastuta materiaalsete ja kehaliste 
kahjude eest mis leiavad aset enne, regati ajal või peale regatti.  
 
 

26. LISAD 
a) Lisa A: Rada 
b) Lisa C: Paatide kasutamine 
c) Attachment D: World Sailing Addendum Q – Umpired Fleet Racing 
d) Lisa G: Kahjuraport 

 



 
Lisa A:  
 
RADA 
 
Märkide läbimise järjekord 
Start – 1 – 2s/2p – 1 – Finish 
 
 
 

 
Lisa C:  



Paatide kasutamine  

C 1 Üldine  

Korraldaja eesmärk on pakkuda võrdseid paate. Igasugune erinevus 
paatide vahel ei ole alus heastamiseks. See muudab RRS 60.1(b).  

C 2 Keelatud tegevus  

Kahjude ja vigastuste vältimiseks, välja arvatud hädaolukorras või 
võistluskomitee nõudmisel,  on keelatud järgmised tegevused:  

C2.1 Purjetada viisil mis võib viia paadi või meeskonna vigastuseni. 

C2.2 Paadi osade muutmine, asendamine või varuosa paigaldamine, mis 
ei ole korraldaja poolt antud.  

C2.3 Varustuse mittesihipärane kasutamine.  

C 2.4 Varustuse liigutamine selle normaalsest asukohast, va 
kinnitamiseks.  

C 2.5 Kerele, kokpitti või purjedele kirjutamine, purjede augustamine või 
lisa tuule-niitite paigaldamine. 

C2.6 Luugi avamine võistlemise ajal. 

C 2.7 Halsinurga lahtiühendamine. 

C3 Paatide kättesaamine ja tagastamine  

C3.1 Kui võistkond on paadi kätte saanud , on neil 2 minutit aega 
kontrollimaks vigastusi või rikkeid ja võistluskomitee teavitamiseks. 

Peale seda võib võistluskomitee alustada järgmise stardiprotseduuriga. 
Võistluskkomitee informeerimine rikkest peale Hoiatussignaali ei ole 
aluseks stardi edasilükkamisele.  

C3.2 Võistkond kes annab paadi üle peab rikkest teatama 
võistluskomiteele enne üleadnmist järgmisele võistkonnale. 

C4 Reeglid mis kehtivad võistlemise ajal 

C4.1 Meeskonna paigutus 
Meeskond ei tohi rippuda, lükata või tõmmata seisvast taglasest, et 
hõlbustada manööverdamist või kallutamist. 

C4.2 Seisev taglas, Keelatud on muuta vantide, parduunide ja vöörstaagi 
pinget. Ahterstaagi pinget võib muuta. 



 
Lisa D:  
 
 
 ADDENDUM Q (RRS APPENDIX MR)  
UMPIRED MEDAL RACING  
This addendum may be used at international events for umpired medal racing in the last 
race(s) of each series for the Olympic classes. For other classes at international events this 
addendum may be used with the approval of World Sailing under rule 86.2.  
The addendum may also be used at national events with approval under rule 86.3 if the 
national authority prescribes that rule changes are allowed for the purpose of development 
and testing. Please note that the national authority may prescribe that such changes require 
its approval. This addendum is to be used for umpired medal racing. For other umpired fleet 
racing, Appendix UF shall be used.  
No changes to this addendum/appendix are permitted unless specifically permitted by World 
Sailing.  
Races may be sailed under the rules in this addendum only if the notice of race so state, with 
reference to the relevant version, and that version is posted on the official notice board. If the 
use of the addendum is approved for a specific event under rule 86.2 or 86.3, this approval 
must also be posted on the official notice board.  
This addendum applies to all medal races and all pre-race or post-race activities related to 
them.  
Q1 CHANGES TO RACING RULES  
Q1.1 Changes to the Definitions and the Rules of Part 2  
(a) Add to the definition Proper Course: ‘A boat taking a penalty or manoeuvring to take a 
penalty is not sailing a proper course.’  
(b) When rule 20 applies, the following arm signals are required in addition to the hails: (1) 
for ‘Room to tack’, repeatedly and clearly pointing to windward; and  
(2) for ‘You tack’, repeatedly and clearly pointing at the other boat and waving the arm to 
windward.  
Rule Q1.1(b) does not apply to boards, kiteboards or boats in a class so specified in the 
sailing instructions.  
Q1.2 Changes to Rules Involving Protests, Requests for Redress, Penalties and 
Exoneration  
(a) Rule 44.1 is changed so that the Two-Turns Penalty is replaced by the One-Turn Penalty.  
(b) Rule 60.1 is replaced with ‘A boat may protest another boat or request redress provided 
she complies with rules Q2.1 or Q2.4.’  
(c) Rules B5 and F5 are deleted.  
(d) Rules 62.1(a), (b) and (d) are deleted. In a race where this addendum applies, there shall 
be no scoring adjustments for redress given under any of these rules for a previous race.  
(e) The three sentences of rule 64.2 are replaced with: ‘When the protest committee decides 
that a boat that is a party to a protest hearing has broken a rule, it may impose penalties other 
than disqualification, and may make any other scoring arrangement it decides is equitable. If a 
boat has broken a rule when not racing, the protest committee shall decide whether to apply 
any penalty to the race sailed nearest in time to that of the incident or make some other 
arrangement.’  
(f) Rules P1 to P4 shall not apply.  
Q2 PROTESTS AND REQUESTS FOR REDRESS BY BOATS  
Q2.1 While racing, a boat may protest another boat under a rule of Part 2 (except rule 14) or 
under rule 31 or 42; however, a boat may only protest under a rule of Part 2 for an incident in 
which she was involved. To do so she shall hail ‘Protest’ and conspicuously display a red flag 
at the first reasonable opportunity for each. She shall remove the flag before, or at the first 
reasonable opportunity after a boat involved in the incident has taken a penalty voluntarily or 



after an umpire’s decision. However, a board, kiteboard or a boat in a class so specified in the 
sailing instructions need not display a red flag. This changes rule 60.1 and 61.1.  
Q2.2 A boat that protests as provided in rule Q2.1 is not entitled to a hearing. Instead, a boat 
involved in the incident may acknowledge breaking a rule by taking a One-Turn Penalty in 
accordance with rule 44.2. An umpire may penalize any boat that broke a rule and was not 
exonerated, unless the boat took a voluntary penalty. This changes rule 63.1.  
Q2.3 At the finishing line, the race committee will inform the competitors about each boat’s 
finishing place or scoring abbreviation. After this has been done, the race committee will 
promptly display flag B with one sound. Flag B will be displayed for at least two minutes and 
then removed with one sound. If the race committee changes the scoring information 
provided at the finishing line while flag B is displayed, it will display flag L with one sound. 
Flag B will continue to be displayed for at least two minutes after any changes are made.  
Q2.4 A boat intending to  
(a) protest another boat under a rule other than rule Q3.2 or rule 28, or a rule listed in rule 
Q2.1,  
(b) protest another boat under rule 14 if there was contact that caused damage or injury, or  
(c) request redress  
shall hail the race committee before or during the display of flag B. The same time limit 
applies to protests under rule Q5.5. The protest committee shall extend the time limit if there 
is good reason to do so. This changes rules 61.1 and 61.3.  
Q2.5 The race committee will promptly inform the protest committee about any protests or 
requests for redress made under rule Q2.4.  
Q3 UMPIRE SIGNALS AND IMPOSED PENALTIES  
Q3.1 An umpire will signal a decision as follows:  
(a) A green and white flag with one long sound means ‘No penalty.’  
(b) A red flag with one long sound means ‘A penalty is imposed or remains outstanding.’ The 
umpire will hail or signal to identify each such boat.  
(c) A black flag with one long sound means ‘A boat is disqualified.’ The umpire will hail or 
signal to identify the boat disqualified.  
Q3.2 (a) A boat penalized under rule Q3.1(b) shall take a One-Turn Penalty in accordance 
with rule 44.2.  
(b) A boat disqualified under rule Q3.1(c) shall promptly leave the course area.  
Q3.3 Identification of boats scored OCS, UFD or BFD.  
(a) An umpire displaying flag X with one long sound means ‘A boat has been scored OCS, 
UFD or BFD by the race committee’. The umpire will hail or signal to identify each such 
boat. The identified boat shall promptly leave the course area. This signal may be given any 
time after 2 minutes after the starting signal.  
(b) The sailing instructions of an event may replace flag X with another flag provided it is not 
a flag used in Race Signals or a flag listed in rule Q 3.1.  
Q4 PENALTIES AND PROTESTS INITIATED BY AN UMPIRE; ROUNDING OR 
PASSING MARKS  
Q4.1 When a boat  
(a) breaks rule 31 and does not take a penalty,  
(b) breaks rule 42,  
(c) gains an advantage despite taking a penalty,  
(d) deliberately breaks a rule,  
(e) commits a breach of sportsmanship, or  
(f) fails to comply with rule Q3.2 or Q 3.3 or to take a penalty when required to do so by an 
umpire, an umpire may penalize her without a protest by another boat. The umpire may 
impose one or more One-Turn Penalties to be taken in accordance with rule 44.2, each 
signalled in accordance with rule Q3.1(b), or disqualify her under rule Q3.1(c), or report the 
incident to the protest committee for further action. If a boat is penalized under rule Q4.1(f) 
for not taking a penalty or taking a penalty incorrectly, the original penalty is cancelled.  



Q4.2 Rule 28.2 is changed to ‘A boat may correct any errors in sailing the course provided 
she has not rounded the next mark or finished.’ A boat that does not correct any such error 
shall be disqualified under rule Q3.1(c).  
Q4.3 An umpire who decides, based on his own observation or a report received from any 
source, that a boat may have broken a rule, other than rule Q3.2 or rule 28 or a rule listed in 
rule Q2.1, may inform the protest committee for its action under rule 60.3. However, the 
umpire will not inform the protest committee of an alleged breach of rule 14 unless there is 
damage or injury.  
Q5 PROTESTS; REQUESTS FOR REDRESS OR REOPENING; APPEALS; OTHER 
PROCEEDINGS  
Q5.1 No proceedings of any kind may be taken in relation to any action or non-action by an 
umpire.  
Q5.2 A boat may not base an appeal on an alleged improper action, omission or decision of 
the umpires. A party to a hearing may not base an appeal on the decision of the protest 
committee. This changes rule 70.1. Rule 66.2 is replaced with ‘A hearing shall not be 
reopened based on a request of a party to that hearing.’  
Q5.3 (a) Protests and requests for redress need not be in writing. This changes rules 61.2 and 
62.2.  
(b) The protest committee may inform the protestee and schedule the hearing in any way it 
considers appropriate and may communicate this orally. This changes rule 63.2.  
(c) The protest committee may take evidence and conduct the hearing in any way it considers 
appropriate and may communicate its decision orally. This changes rule 63.  
(d) If the protest committee decides that a breach of a rule has had no effect on the outcome 
of the race, it may impose a penalty of points or fraction of points or make another 
arrangement it decides is equitable, which may be to impose no penalty.  
(e) If the protest committee penalizes a boat in accordance with rule Q5.3 (d) or if a standard 
penalty is applied, all other boats will be informed about the change of the penalized boat’s 
score.  
Q5.4 The race committee will not protest a boat.  
Q5.5 The protest committee may protest a boat under rule 60.3. However, it will not protest a 
boat for breaking rule Q3.2 or rule 28, a rule listed in rule Q2.1, or rule 14 unless there is 
damage or injury.  

Q5.6 The technical committee will not protest a boat, except under rule 60.4 
when it decides that a boat or personal equipment does not comply 
with the class rules, rule 50, or the rules in the equipment regulations 
of the event, if such exist. In such a case, the technical committee 
shall protest. The time limit for protests under this rule is the same as 
in rule Q2.4. The protest committee shall extend the time limit if 
there is a good reason to do so 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lisa G:  
 
KAHJURAPORT 
 
 

NB!  
Kui paadil on kahjustus ülevõtmise hetkel, tuleb sellest võistluskomiteed 
viivitamatult teavitada, enne järgmist starti. 

Paadi number  
Kipperi nimi  
Kuupäev ja kellaaeg  
Kahju kirjeldus 

Kahju põhjus 
 
 
 
 
 
 

Vastutava isiku allkiri 
 

Täidab võistluskomitee: 
Vastu võetud  
Remondi eeldatav maksumus  
Kommentaarid 

 


