Hungerburg regatt 2020
VÕISTLUSTEADE (EST)
11.-12. juuli 2020, Narva – Jõesuu sadam, Suur-Lootsi 4tn, Narva - Jõesuu linn, Estonia
KORRALDAV KOGU
Narva-Jõesuu Purjespordikool
1. REEGLID
1.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (PVR), võistlusteate ja purjetamisjuhiste
alusel.
1.2. Võistlejad on kohustatud osalema nii avamis- kui lõputseremoonial ja autasustamisel.
2. REKLAAM
2.1. Paatidelt võib nõuda korraldava kogu poolt valitud ja antud reklaami kandmist vastavalt World
Sailing (ISAF) määrusele 20, Reklaamikoodeks.
3. VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA OSALEJAD
3.1. Regatil võivad osaleda kõik Optimist klassi paatidel purjetavad noored, kes on sündinud 2005
või hiljem.
3.2. Regatil võivad osaleda kõik Zoom8 klassi paatidel purjetavad noored, kes on sündinud 2003 või
hiljem.
3.3. Regatil võivad osaleda kõik Laser 4.7 klassi paatidel purjetavad noored, kes on sündinud 2002
või hiljem.
4. REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUTASU
4.1 Osavõtuavaldus tuleb täita Regati sekretariaadis ning tasuda osalemise eest kohapeal sularahas või
teha ülekanne panga kontole:
NARVA-JÕESUU PURJESPORDIKOOL MTÜ EE422200221072478083.
Selgitusesse palume kirjutada organisatsiooni nimetuse, osaleja nime, Hungerburg regatt 2
 020.
4.2. Osavõtutasu:
Optimist- 15€
Zoom8 – 15€
Laser 4.7 - 15€

4. AJAKAVA
11. juuli
11:00-12:00 - Registreerimine
12:15 - Võistluste avamine
13:00 – 1. sõidu hoiatussignaal,sõidetakse kuni 4 võistlussõitu
12. juuli
11:00 - Päeva 1.Hoiatussignaal sõidetakse kuni 4 võistlussõitu
16.00 - Lõpetamine
4.2. 12.juuli 2020ei anta ühegi klassi hoiatussignaali pärast kella 15.00
4.3.Kõikidele klassideleon plaanis pidada kuni 7 võistlussõitu.

5. REGISTREERIMINE JA MÕÕTMINE
5.1. Kõik võistlejad peavad end registreerima Narva - Jõesuus regatibüroos mitte hiljem kui kell 12:00
11. juuli 2020.
6. PURJETAMISJUHISED
6.1. Purjetamisjuhiste ja võistlusteate vastuolu korral on purjetamisjuhised ülimuslikud.
6.2. Purjetamisjuhised on võistlejatele saadaval registreerimisel 11. juuli kell 12.00 võistluste
teadetetahvlil.
7. RADA JA VÕISTLUSALA
7.1. Võistlusrajad on kirjeldatud Purjetamisjuhistes.
7.2. Võistlusala on Narva Laht.
8. PUNKTIARVESTUS
8.1. Kehtib vähempunktisüsteem vastavalt PVR lisale A.
8.2. Võistlused on ametlikult toimunud, kui on peetud vähemalt 1 võistlussõit.
8.3. Peale 4. võistlussõitu arvestatakse maha halvima võistlussõidu tulemus.
9. ABIPAADID
9.1. Kõik abipaadid peavad olema registreeritud Regatibüroos mitte hiljem kuijuuli 11. kell 12:00.
9.2. Iga abipaat on kohustatud tasuma osavõtutasu summas15 EUR,välja arvatud võistleja treener,
kui ta registreerib ennast hiljemalt 11.juuli kell 12:00ja osaleb regati ajal kui turvapaat ning täidab
kõiki võistluskomitee asjakohaseid nõudmisi.
10. MEEDIA
Võistlustele registreerimisel annab iga võistleja korraldavale kogule loa toota, kasutada ja näidata,
ilma igasuguse kompensatsioonita, korraldava kogu omal äranägemisel igat sorti fotosid, filme,
otseülekandeid ja muidu ülesvõtteid, kus võistleja osaleb ning mis on võetud võistluste ajal vastavalt
võistlusteates toodud ajavahemikule.

11. AUHINNAD
Optimisti klassis saavad auhinna 3 parimat sportlast. Samuti kuulutatakse välja nominatsioon "Kõige
noorem purjesportlane" ja “Parim tüdruk”.
Zoom 8 klassis saavad auhinna 3 parimat sportlast.
Laser 4.7 klassis saavad auhinna 3 parimat sportlast.
Sel aastal otsustasime lisaks olemasolevatele nominatsioonidele ja auhindadele lisada ka
nominatsiooni "Parim purjetamismeeskond". Selles kategoorias autasustatakse purjetamiskooli, mille
viie parima sportlase punktisumma on väikseim arvestatuna kohapunktidega kõikides
võistlusklassides.
12. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. (PVR reegel 4, otsus võistelda).
Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust
tekkinud materjaalse kahju, vigastuse või surma eest.
TÄIENDAV INFORMATSIOON
Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda:
Narva-Jõesuu Purjepsordikool,
e-post: njpurjespordikool@gmail.com;
mobiil: +372 53854113 Anatoli Ivanov - võistluste sekretär (EST,RUS,ENG)
+372 55900296 Anton Lebedev - võistluste direktor (RUS,ENG)

