
 
 
 

Abruka regatt 2022 
 
VÕISTLUSTEADE JA PURJETAMISJUHISED 
 

Välja antud Saaremaa Merispordi Seltsi poolt 14. juuni 2022 
 
Korraldav kogu 
Saaremaa Merispordi Selts (SMS) 
 
[DP] tähistab reeglit, kus karistus määratakse Protestikomitee vabal valikul ning see võib olla 
väiksem kui diskvalifitseerimine 

1. REEGLID 

1.1. Võistlused viiakse läbi vastavalt reeglitele, mis on määratletud World Sailing Purjetamise 
Võistlusreeglites. 

1.2. Päikeseloojangust päikesetõusuni ei kehti RRS osa 2 reeglid, kehtivad Rahvusvahelised 
Merekokku-põrgete Vältimise Reeglid (IRPCAS). 

1.3. Kehtivad ORC reeglid 
1.4. Kui tekib keeleline konflikt reeglite vahel, loetakse määravaks inglisekeelne tekst. 
1.5. Purjetamisjuhised koosnevad juhistest RRS Lisas 5, Standard Purjetamisjuhised ja 

täiendavatest purjetamisjuhistest, mis asuvad ametlikul teatetetahvlil Roomasaare 
jahisadamas 

2. VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA REGISTREERIMINE 
2.1. Regatist võivad osa võtta kõik kehtivat ORC mõõdukirja omavad paadid, mis projekteeritud 

vähemalt C kategooria nõuetele.. 
2.2. Eestis registreeritud jahi kapten peab omama väikelaevajuhi kvalifikatsiooni. 
2.3. Kõikide jahtide purjed peavad olema deklareeritud ja kandma ka vastavat märget selle 

kohta (Purjedel peab olema mõõtja tempel). Ei ole lubatud kasutada ja võistluste ajal jahis 
hoida konkreetsele jahile deklareerimata purjesid. Deklaratsioon on kättesaadav aadressil 
www.saaremaamerispordiselts.ee ning Roomassaare jahisadamas. 

2.4. Registreeruda saab aadressil kommodoor@saaremaamerispordiselt.ee või enne regati 
algust võistlusametnike juures. 

2.5. SMSi liikmete jahid on registreerunud alates sellest, kui nad on esimest korda välja tulnud 
stardialale. 

3. AJAKAVA 
3.1. laupäev 18. juuni 2022 
11:00 kaptenite koosolek Roomassaare jahisadamas 
12:00 start Roomassaares 
 

4. [DP] MÕÕTMINE 
4.1. Kõik jahid peavad omama kehtivat  ORC mõõdukirja. Vajadusel võib korraldava kogu poolt 

määratud mõõtja või varustuse inspektor viia peale mõõdukirja väljastamist läbi valikuliselt 
jahtide mõõtmist ja kontrollida vastavust mõõdukirjale. Iga jahti võib mõõta ja üle vaadata 
nii enne kui pärast võistlust. 

4.2. Mõõtmisele kuuluvate jahi osade asendamine ja hooaja alguses deklareerimata jäänud 
purjede (uued purjed ja varustus, mis soetatud hooaja keskel) kasutusele võtmine võib 



 
 

toimuda ainult peavõistlusjuhi loal. Luba antakse kirjalikule avaldusele peavõistlusjuhi 
allkirjaga. Pärast vastava loa saamist peab vastava muudatuse sisse viima ka purjede 
deklaratsioonis. 

 
5. PURJETAMISJUHISED 

5.1. Täiendavad purjetamisjuhised pannakse välja SMSi ametlikule teadetetahvlile Roomassaare 
Jahisadamasse ja võimaluse korral on need kättesaadavad SMSi koduleheküljel  
www.saaremaamerispordiselts.ee 

5.2. Muudatustest purjetamisjuhistes teatatakse kirjalikult vähemalt üks tund enne starti SMSi 
ametlikul teadetetahvlil Roomassaare Jahisadamas Roomassaare tee 12 Kuressaare 
 

6. VÕISTLUSRAJAD 
6.1. Võistlusrajad on kirjeldatud Täiendavates Purjetamisjuhistes 

 
7. PUNKTIARVESTUS 

7.1. Kehtib Vähempunktisüsteem vastavalt PVR Lisale A. 
7.2. Arvestust peetakse kahes arvestusgrupis. 

• Suurte jahtide arvestuses ( CDL > 8,41) 

• äikeste jahtide arvestuses (CDL ≤ 8,41) 
8. AUHINNAD 

8.1. Regati tulemused lähevad Saaremaa Merispordi Seltsi avamerepurjetamise karikasarja 
arvestusse. Karikasarja kolme esimest jahti mõlemas võistlusgrupis autasustatakse hooaja 
lõpetamisel rändkarikaga. 
 

9. VASTUTUSEST ÄRAÜTLEMINE 
9.1. Võistlejad osalevad Võistlustel täielikult omal vastutusel (RRS reegel 3, Otsus võistelda). 

Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast 
võistlust tekkinud materiaalse kahju, haigestumise, vigastuse või surma eest. 

9.2. Seoses COVID-19 levikuga, järgida Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõudeid. 
 

10. PRIVAATSUSPOLIITIKA 
10.1. Võistlustele registreerimisega annab iga võistleja automaatselt Korraldavale Kogule 

heakskiidu kogu võistluse vältel: 

• tema pildistamiseks ja filmimiseks ning sellise meediamaterjali tegemiseks, 
kasutamiseks ja avalikuks näitamiseks, ilma igasuguse kompensatsioonita. 

• nime avaldamise tulemustes, uudistes ja erinevates meediakanalites. 
 

11. TÄIENDAV INFORMATSIOON 
Korraldav kogu:  
Peavõistlusjuht: Priit Kuusk tel +372 50 94 986 
Protestikomitee esimees: Triin Sepp tel +372 51 63 702 
Mõõtja: Peeter Ramst tel +372 56 476 750 
 
www.saaremaamerispordiselts.ee  
kommodoor@saaremaamerispordiselts.ee 

http://www.saaremaamerispordiselts.ee/
http://www.saaremaamerispordiselts.ee/
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