
IV DAGO REGATT

Hiiumaa lahtised Meistrivõistlused avamerepurjetamises -
Avamerepurjetamise Eesti Karikasarja etapp

VÕISTLUSTEADE

1.     AEG JA KOHT
1.1.   22.-24.07.2022, Hiiumaa, Eesti.

2.     REEGLID
2.1.   Regatt viiakse läbi kehtivate Purjetamise Võistlusreeglite (RRS), Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste alusel.
2.2.   Päikese loojangust päikese tõusuni on RRS 2. osa reeglid asendatud „Rahvusvaheliste laevade kokkupõrke
vältimise reeglitega” (IRPCAS) ning ettenähtud tulede kandmine on kõikidele paatidele kohustuslik.

2.3.   Kehtivad ka järgmised reeglid:
- ORC Rating System;
- IMS International Measurement System.
- World Sailing Avamere Erimäärused, kategooria 4;
2.4. Vastavalt RRS Reegel 87-le on ORC Reegel 206 muudetud järgmiselt:
- Kõik purjed peavad olema mõõdetud ja tembeldatud ORC mõõtja poolt.
- Lisaks maksimaalsele purjede arvule nagu on kirjas ORC Reeglis 206, on lubatud lisaks üks suurpuri.
Teisel suurpurjel peab olema rehvimise võimalus. Suurpuri võib olla vahetatav.

- Iga päev võib pardal kaasas kanda erinevaid purjeid, aga võistluspäeva jooksul pardal olevaid purjeid
vahetada ei tohi, kaasa arvatud mitme võistlussõiduga päevadel, isegi kui purjed saavad kahjustatud. Võistluspäev
algab kui paat suundub oma kaikohalt võistlusalale.

- Võistluse jooksul tohib purjeid parandada.
2.5. Kehtib minimaalse meeskonna kaalu nõue, nagu kirjeldatud ORC Reegel 102.3 ja 200.1(b).

3.     VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA GRUPID
3.1.   Regatt on lahtine ja osaleda võivad kõik ühekerelised jahid, mis omavad kehtivat ORC Club, Test mõõdukirja
või International mõõdukirja.  Mõõdukiri peab olema välja antud  hiljemalt 21.07.2022

3.2.   Võistlevad paadid peavad vastama World Sailing Avamere Erimääruste kategooria 4 nõuetele ja olema
projekteeritud vähemalt ISO C kategooria nõuetele.

3.3.   Matkagrupis osalevad jahid peavad vastama vähemalt MKM määrus nr 32, 11.05.2011. (RT I, 13.05.2011, 3)
kategooria C nõuetele. Matkagrupis osaleval jahil ei pea mõõdukirja olema.

3.4.   Eestis registreeritud paadi kapten peab omama väikelaevajuhi kvalifikatsiooni, välismaiste paatide kaptenite
kvalifikatsioon peab vastama päritolumaa nõuetele.



3.5. Hiiumaa Meistritiitli arvestuses saavad osaleda kõik jahid kes omavad kehtivat mõõdukirja  ja CDL<= 16,500.
Alused jagatakse võistlusgruppidesse peale registreerimise lõppu.

3.6. Korraldajal on õigus muuta ja liita gruppe vastavalt osalejate arvule.
3.7. Folkbootidele tehtakse eraldi arvestus kui osalejaid on vähemalt 3 alust.

4.     OSAVÕTUTASUD JA REGISTREERIMINE
4.1.   Võistluskõlbulik või matkagrupis osalev paat on kohustatud registreerima end korraldaja poolt määratud
internetilehel. Registreerimine lõppeb 21.07.2022 kell 24:00. Paat loetakse registreerituks kui registreerimisvorm on
täidetud ja osavõtumaks tasutud. Registreerimine toimub Manage2sail.com lehel.

4.2.   Osavõtutasu
Eelregistreerides kuni 1.06.2022 24:00 on osalustasu 90.00, alates 02.06.2022 on osalustasu on  110  eurot aluse
kohta.

Osavõtutasu tasuda ülekandega Jahtklubi DAGO MTÜ kontole: LHV: EE117700771006250743
(selgitusse märkida: „Dago regatt“ ja osaleva paadi nimi).
4.3.   Osavõtutasu ei tagastata. Osalemine loetakse kinnitatuks pärast osavõtutasu laekumist.

5.     PURJETAMISJUHISED
5.1 Purjetamisjuhised on leitavad Manage2sail ürituse lehel ja Jahtklubi Dago kodulehel regati alalehel
registreerimise lõppedes.

6.     VÕISTLUSE AJAKAVA
6.1.   Võistluse ajakava on järgmine:
Reede  22. Juuli Kärdla-Orjaku
- Start päikesetõusuga Kärdlast-Orjakusse (üle Ristna poolsaare)
Laupäev  23. juuli lühirajasõidud Orjakus
- 10:00    Kaptenite koosolek
- 12:00    Esimene hoiatussignaal, lühiradade võistlus, eesmärk sõita 3 võistlussõitu.
Pühapäev  24. juuli Orjakust - Heltermaale
- 10:00 kaptenite koosolek
- 11:00 Esimene hoiatussignaal
- Võistluse lõpetamine, autasustamine
6.2.   Laupäeval 23. Juulil viimane hoiatussignaal mitte hiljem kui 18.00
6.3.   Võistluskomiteel on õigus teha ajakavas muudatusi.

7.     VÕISTLUSRAJAD
7.1.   Avameresõidu võistlusrajad on Kärdlast Orjakusse ( R ) üle Ristna poolsaare ja Orjaku-Heltermaa ( P ).
7.2.   Lühirajasõidud on vastutuule/allatuule rajal (L) (vorst).



8.     KARISTUSED
8.1. Karistus RRS 2 osa reeglite rikkumise eest väljaspool Tsooni on ühe pöörde karistus. See muudab RRS 44.1
8.2. Avamere võistlussõidus määratud karistus OCS on asendatud punktikaristusega, mis on arvestatud RRS 44.3(c).
See muudab RRS A4.

9.     PUNKTIARVESTUS
9.1.        Kasutatakse parandatud aja arvutamiseks ORC aeg-ajale meetodit – Time On Time Offshore Single
Number Kärdla-Orjaku ja Orjaku-Heltermaa etapil; Time On Time Triple Number lühiraja sõitude jaoks.

9.2.        Kehtib vähempunktisüsteem vastavalt RRS Lisale A, arvesse lähevad kõik võistlussõidud. See muudab
RRS A2.1.

9.3.        Võistlus loetake toimunuks kui sõidetud on vähemalt üks sõit.
9.4.        Viis võistlussõitu on planeeritud, sh kaks  avamere etappi  ja maksimaalselt kolm lühirajasõitu.
9.5.        Regati raames tehakse eraldi arvestus, et välja selgitada Hiiumaa meister avamere purjetamises.

10. KOMMUNIKATSIOON
10.1. Ametlik teadetetahvel asub https://www.manage2sail.com lehel.
10.2. Kõigil paatidel peab olema VHF mereraadiojaam.
10.3. Vee peal olles annab Võistluskomitee eetrisse teateid VHF kanalil. Kanali number avaldatakse
purjetamisjuhistes.

10.4. Välja arvatud hädaolukorras ei tohi võistlev paat edastada või vastu võtta suulist või kirjalikku informatsiooni,
mis ei ole kättesaadav kõigile võislejaile.

11.  AUHINNAD
11.1. Hiiumaa Meistrivõistluse medalid antakse  iga klassi esimesele kolmele paadile, kui klassis osaleb vähemalt
neli paati. Igale paadile antavate medalite arv võrdub selles paadis üheaegselt sõitvate inimeste arvuga.

11.2. Muud auhinnad antakse korraldaja äranägemisel. Medalid ja auhinnad antakse üle auhinnatseremoonial, kõik
osalejad on tseremooniale oodatud.

12.  VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
12.1.     Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Vaata reeglit RRS 3, Otsus võistelda.
12.2.     Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud
materiaalse kahju, vigastuse või surma eest.

12.3.     Iga paadi omanik või tema esindaja nõustub nende tingimustega, andes registreerimisel allkirja.

13.  KINDLUSTUS
Iga osavõttev alus peab omama kehtivat kolmanda osapoole vastutuskindlustust vähemalt 50 000 eurot mis kehtib
ka võistlusolukorras. Registreerimisel tuleb saata korraldavale kogule kehtiva kindlustuspoliisi koopia.

14. MÕÕTMINE JA KONTROLL

https://www.manage2sail.com/et-EE/event/DAGOREGATT2021


Iga paat peab olema valmis mõõtmiseks ja kontrolliks alates 8:00, 23.07.2022. Mõõtmist ja varustuse kontrolli
viiakse läbi kogu võistluse ajal, enne ja pärast iga võistlussõitu, eelistatult parema tulemuse saanud paatidele.

15. MUU
Kõik paadid peavad vastavalt korraldava kogu nõudmistele kandma positsioneerimisseadmeid.

16. MEEDIA ÕIGUSED
Iga võistleja, paadiomanik ja nende külaline annab korraldavale kogule loa toota, kasutada ja näidata, ilma
igasuguse kompensatsioonita, korraldava kogu omal äranägemisel igat sorti fotosid, videoid, otseülekandeid ja muid
ülesvõtteid, kus võistleja osaleb ning mis on võetud võistluste ajal võistlusteates toodud ajavahemikule.

15.  TÄIENDAV INFORMATSIOON
Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda:
Korraldaja: Jahtklubi DAGO MTÜ, info@jkdago.ee
Võistluse direktor: Kai Kallas 56279301
Peavõistlusjuht: Madis Ausman, 508 3901


