PURJETAMISJUHIS

SAILING INSTRUCTIONS

TALISURFI EESTI
MEISTRIVÕISTLUSED,
kursisõidu etapp.

WINTER WINDSURFING OPEN
ESTONIAN course race
CHAMPIONSHIP.

KLASS: Uisukelk / Purjesuusk
KUTSUTUD KLASS: Lohe

CLASS: Sled with windsurfing rig
INVITED CLASS: Kite

1.märts 2015, Võrtsjärv, Vaibla, Eesti

1.march 2015, Lake Võrtsjärv, Vaibla, Estonia

Võistlused korraldab EPL,
kontaktisik Tõnis Kask (+372 5067060)

Organized by EWA,
contact person is Tõnis Kask (+372 5067060)

1.

REEGLID

1.

RULES

1.1.

Võistlused viiakse läbi vastavalt reeglitele, mis on
määratletud Purjetamise Võistlusreeglites (PVR)
sh lisa B - Purjelaua võistlusreeglites.
Kehtivad Rahvusvahelised WISSA ja WWR4
reeglid.
EPL Talisurfi Eesti Meistrivõistluste Üldjuhend.

1.1.

1.4.
1.5.

Võistlusjuhend ja käesolev Purjetamisjuhis.
Kui tekkib keeleline konflikt reeglite vahel,
loetakse määravaks inglise keelne tekst.

1.4.
1.5.

The event will be governed by the rules as defined
in the Racing Rules of Sailing (RRS) -Windsurfing
Competition Rules (WCR).
The WISSA and Winter Windsurfing Racing Rules
(WWR4) will apply.
The General Instruction for Winter Windsurfing
events of EWA.
Notice of Race (NoR) & Sailing Instructions (SI).
If there is conflict between languages the English
text shall prevail.

2.

TEATED VÕISTLEJATELE

2.

NOTICES TO COMPETITORS

2.1.

Teated võistlejatele pannakse välja ametlikule
teadetetahvlile, mis asub regatibüroos.

2.1.

Notices to competitors will be posted on the
Official Notice Board in the Regatta Office.

3.

PURJETAMISJUHISTE MUUDATUSED

3.

CHANGES TO SAILING INSTRUCTIONS

3.1.

Muudatused purjetamisjuhistes pannakse välja
mitte hiljem kui 30 minutit enne selle sõidu
hoiatussignaali, mille kohta need kehtivad.

3.1.

Any change to the sailing instructions will be
posted at least 30 minutes before the warning
signal of the race in which it will take effect.

4.

KALDAL ANTAVAD SIGNAALID

4.

SIGNALS MADE ASHORE

4.1.

Kaldal heisatud signaallipp AP tähendab: kõik
eelolevad sõidud on edasi lükatud. Ärge lahkuge
sadamast enne AP langetamist. Signaallipu AP
tähendus “1 minut” on asendatud tähendusega
“mitte vähem kui 30 minutit“.

4.1.

ICF AP is displayed ashore means: All races not
started are postponed. Don’t leave the harbour
before AP is lowered. Also “1 minute” is replaced
with “not less than 30 minutes” in Race Signal AP.

5.

VÕISTLUSTE AJAKAVA

5.

SCHEDULE OF RACES

5.1.

Pühapäev 1.märts
10:00
Registreerimine
11:45
Kiprite koosolek
12:00
Esimene võimalik start

1.2.
1.3

1.2.
1.3

Sunday 1.march
10:00
Registration
11:45
Skippers meeting
12:00
The first possible start

16:30
ASAP

Viimane võimalik start
Autasustamine

16:30
ASAP

The last possible start
Prize giving

Päeva võistlussõidud sõidetakse üksteise järgi nii
pea kui võimalik, peale eelmise sõidu lõpetamist.
Heisatud signaallipp L tähendab: “Ole valmis
purjetama uut võistlussõitu.”

5.2.

6.

VÕISTLUSALA

6.

RACING AREA

6.1.

Võistlused toimuvad Võrtsjärvel, Vaiblas.

6.1.

The event will be based at Vaibla, Lake Võrtsjärv.

7.

VÕISTLUSRAJAD

7.

THE COURSES

7.1.

Lisas 1 toodud skeem näitab rada koos märkide
võtmise järjekorraga ning millise poordiga tuleb
märke võtta.

7.1.

The diagram in Attachment 1 show the course,
incl. The order in which marks are to be passed
and the side on which each mark is to be left.

8.

MÄRGID

8.

MARKS

8.1.

Märkideks on koonilised triibulised liiklusmärgid.

8.1.

Marks will be striped road signs.

9.

START

9.

THE START

9.1.
9.2.

Võistlussõidud starditakse paigaltstardist.
Esimese stardi kohad määrab võistluskohtunik.
Järgmiste startide kohad määratakse eelneva
sõidu finišikohtade järgi.
Stardisignaalid:
10 min Ettevalmistussignaal, lipp L kaldal.
3 min Hoiatussignaal
Klassi (või fiidi) +
roheline lipp üles.
30 sek Tähelepanusignaal Klassi(või fiidi) lipp alla

9.1.
9.2.

Races will have a standing start.
The first race starting positions determined by
race commitee. Starting positions of other races
are assigned by the previous race.
Starting signals:
10 min Preparatory Signal L flag on the shore
3 min Warning signal
Class (or fleet) +
green flag up.
30 sek Tähelepanusignaal Class (or fleet) flag
down
0 min Start signal
Green flag down.

5.2.
5.3.

9.3.

0 min Stardisignaal

5.3.

9.3.

Roheline lipp alla.

Subsequent races will be held as soon as
practicable after the end of the previous race.
ICF L displayed on a Race Committee means:
“Be ready to sail a new race.”

10.

FINIŠI KONTROLLAEG

10.

THE FINISH TIME LIMITS

10.1.

Kontrollaeg on 10 minutit võistlusgrupi esimese
võistleja finišeerimisest.

10.1.

Time limit will be 10 minutes after the finish of the
first competitor of the league.

11.

PROTESTID JA HEASTAMISNÕUDED

11.

PROTESTS ja REQUESTS FOR REDRESS

11.1.

PVR 61 kehtib koos alljärgneva muudatusega:
Paat peab informeerima Võistluskomiteed oma
kavatsusest protestida teise paadi vastu vahetult
peale seda kui ta finišeerib või katkestab
võistlussõidu. See muudab PVR-i 61.1(a).
Protesti kontrollaeg igale võistlusalale on 30
minutit, alates päeva viimase võistlussõidu,
viimase võistleja finišeerimisest. Sama kontrollaeg
kehtib ka heastamisnõuetele. See muudab PVR-i
62.2. Protesti vormid on saadaval regatibüroos.
Teated ärakuulamiste aja, osapoolte ja

11.1.

RRS 61 will apply, including following
amendment: Boat shall inform the Race
Committee of her intention to protest immediately
after she finishes or retires. This changes RRS
61.1(a).
For each racing area, the protest time limit is 30
minutes after the last boat has finished the last
race of the day. The same time limit applies to
request for redress. This changes RRS 62.2.
Protest forms are available at the Regatta Office.
Notices will be posted within 30 minutes of the

11.2.

11.3.

11.2.

11.3.

tunnistajate kohta pannakse välja 30 minuti
jooksul peale Protesti kontrollaja lõppu.
Ärakuulamised toimuvad Protestikomitee ruumis.

protest time limit to inform boats of hearings in
which they are parties or named as witnesses.
Time schedule of the hearings will be posted
within the same time. Hearings will be held in
Protest Committee room.

12.

PUNKTIARVESTUS

12.

SCORING

12.1.
12.2.

Kehtivad PVR Lisa A ja PVR Lisa B8.
Kehtib alterrnatiivne vähempunktisüsteem
vastavalt PVR Lisale B8.3. (a).
Mahaviskamised:
1-3
sõitu: 0 mahaviskamist;
4-6
sõitu: 1 mahaviskamist;
7-10
sõitu: 2 mahaviskamist;
11 ja enam sõitu: 3 mahaviskamist.

12.1.
12.2.

RRS Appendix A and Appendix B8 shall apply.
The alternative Low Point Scoring System of RRS
Appendix B8.3 (a) shall apply.
Race discards as:
1-3
races: no discards;
4-6
races: 1 discard;
7-10
races: 2 discards;
11 an more races: 3 discards.

13.

OHUTUSEESKIRJAD

13.

SAFETY REGULATIONS

13.1.

Võistlejate tähelepanu pööratakse PVR
Põhireeglitele 1 ja 4. Eriti peavad võistlejad
hindama oma võimekust, varustuse seisukorda ja
olema kindel, et nad suudavad startida ning
võistelda ilma igasuguse riskita mis võib tuleneda
tuule tugevusest, vee ja ilmastikuoludest.

13.1.

Competitors’ attention is drawn to the fundamental
RRS 1 and 4. Especially, competitors will have to
form an estimate of their own ability and their
equipment fitness and make sure they will be able
to start or proceed on a race without risk, after
taking into consideration the strength of the wind,
ice conditions and weather forecast.

14.

VASTUTUS

14.

DISCLAIMER OF LIABILITY

14.1.

Kõik võistlejad osalevad regatil täielikult omal
vastutusel, vastavalt PVR-le 4 – Otsus võistelda.
Korraldav Kogu ei vastuta materiaalsete ja
kehaliste kahjude eest mis leiavad aset enne,
regati ajal või peale regatti.

14.1.

Competitors participate in the regatta entirely at
their own risk. See RRS 4, Decision to Race. The
Organizing Authority will not accept any liability for
material damage or personal injury or death
sustained in conjunction with or prior to, during, or
after the regatta.

12.3.

12.3.

