
 
 

Saaremaa Merispordi Seltsi karikavõistlused 2022 

07.mai - 17. september 2022.a. 
 

KARIKAVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND (muudetud 5.07.2022) 
 

Iga regati kohta lisandub võistlusteade ja purjetamisjuhised 
Välja antud Saaremaa Merispordi Seltsi poolt 19. Aprill 2022 
 
Korraldav kogu: Saaremaa Merispordi Selts (SMS) 
 
1. VÕISTLUSKÕLBLIKKUS 

1.1. Karikasarjast võivad osa võtta kõik paadid, mis omavad kehtivat ORC Club klassi mõõdukirja. 
Erandina kehtib ka ORC näidismõõdukiri, mille õigsuse eest vastutab võistleva jahi kapten. 
ORC näidismõõdukirja omavate  jahtide võistlustulemused ei lähe 
Avamerepurjetamise  karikasarja arvestusse. 
 

2. AJAKAVA 
2.1. 7. mai H. Rebase mälestusregatt 
2.2. 21.-22. mai Allirahu(Kõiguste) regatt 
2.3. 04. juuni Lühirada 
2.4. 18.juuni Abruka regatt 
2.5. 29.-31.juuli Saare maakonna MV(Roja regatt) 
2.6. 19-21.august Ruhnu regatt 
2.7. 24. september – Bellingshauseni regatt 

*Vastavalt ilmastikutingimustele on korraldaval kogul õigus ajakavas teha muudatusi, teatades 
sellest ette vähemalt 24h enne kavas olnud võistlussõitu SMS kodulehel 
www.saaremaamerispordiselts.ee ja SMS ametlikul teadetetahvlil. 
Ajakavas tehtavate muudatuste korral ei muudeta ühegi võistlussõidu algusaega varasemaks. 
 
3. VÕISTLUSTEADE 

3.1. Iga regati Võistlusteade ja purjetamisjuhised avaldatakse SMSi koduleheküljel 
www.saaremaamerispordiselts.ee 
 

4. VÕISTLUSRAJAD 
4.1. Võistlusrajad on kirjeldatud Täiendavates Purjetamisjuhistes. 

 
5. PUNKTIARVESTUS 

5.1. Kehtib Vähempunktisüsteem vastavalt PVR Lisale A. 
5.2. Arvestust peetakse kahes arvestusgrupis. Grupid määratakse karikasarja esimese regati 

võistlusteates. 
5.3. Regatt loetakse toimunuks, kui on peetud vähemalt pooled kavas olnud võistlussõidud 
5.4. Regati paremusjärjestus selgitatakse selle regati raames peetud võistlussõidu (või 

võistlussõitude) tulemuse (-te) põhjal 
5.5. Karikavõistlused loetakse toimunuks, kui on peetud vähemalt pooled kavas olnud regatid. 
5.6. Karikavõistluste paremusjärjestus selgub 7 arvesse mineva regati tulemuste põhjal. 

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


 
 

• Kuni 3 lõpetatud regati korral on paadi võistlussarja tulemuseks tema kõikide regattide 
tulemuste summa. 

• Kui lõpetatud on 4 või rohkem regatti, on paadi võistlussarja  tulemuseks tema kõikide 
regattide tulemuste summa, millest on maha visatud tema halvima regati tulemus. 

5.7. Käesoleva juhendi puntides 2.2 ja 2.4 märgitud regati tulemusel võetakse arvesse Eesti 
Jahtklubide Liidu  avamerepurjetamise karikasarja punktiarvestusse. 
 

6. AUHINNAD 
6.1. Mõlema stardigrupi kolme esimest meeskonda autasustatakse karikavõistluste arvestuses 

rändkarikatega ja medalitega 
6.2. Autasustamine toimub hooaja lõpetamisel. 

 

 

Täiendav informatsioon: Priit Kuusk 5094986 
 


