
LHV sisenejasarja III etapp
Toila Regatt

9.-10. juuli 2022

Korraldav kogu: Toila Jahtklubi

VÕISTLUSTEADE

1. Reeglid
1.1. Võistlused viiakse läbi lihtsustatud Võistlusreeglite, võistlusteate ja

purjetamisjuhiste alusel.

2. Osalevad klassid
2.1. Optimist põhiklass: on avatud kõigile võistlejatele, kes on sündinud 2007

aastal või hiljem. Startida võivad nii mõõdukirjaga kui mõõdukirjata optimist
tüüpi paadid.

2.2. Optimist LHV sisenejaklass: on avatud kõigile optimist klassi võistlejatele, kes
ei ole startinud Eesti meistrivõistlustel ega Eesti karikasarjas ja kes on
sündinud 2007 aastal või hiljem. Startida võivad nii mõõdukirjaga kui
mõõdukirjata optimist tüüpi paadid.

3. Registreerimine ja osavõtutasud
3.1. Nimeline registreerimine lõpeb 1 tund enne esimest starti. Osalemisest

teatada e-posti teel aadressile toilajahtklubi@gmail.com hiljemalt 7.juuliks.
Juurde lisada, kellel esimene võistlus.

3.2. Võistluste osalustasu saab tasuda kohapeal sularahas või ülekandega 7.
juuliks 2022 MTÜ Toila Jahtklubi arveldusarvele EE432200221011382033
Swedbank (selgitusse märkida: Toila regatt 2022, võistlusklass ja võistleja
nimi).

3.3. Osalustasud
3.3.1. Optimist põhiklass 20€
3.3.2. Optimist LHV sisenejaklass 15€
3.3.3. Kohapeal on võimalik registreerida vahetult enne võistluste algust

vastavalt ajakavale võistluste sekretariaadis makstes sularahas 5€
kallima osalustasu kui eelregistreerimisel.

4. Ajakava ja programm
4.1. Laupäev, 9. juuli

11:00-12:00 Registreerimine
12:00 Kipperite koosolek
13:00 Esimese sõidu hoiatussignaal

4.2. Pühapäev, 10. juuli
10:00 Kipperite koosolek
11:00 Esimese sõidu hoiatussignaal.



16:00 Autasustamine (planeeritud aeg, vastavalt oludele võib aeg muutuda).
Pühapäeval ei anta ühegi klassi hoiatussignaali pärast kella 15:00.

4.3. Peetakse kuni 8 võistlussõitu, kui on peetud vähemalt 4 sõitu arvestatakse
halvim maha. Päevas ei peeta rohkem kui 4 võistlussõitu. Peale merelt
naasmist, ootab lapsi kerge kehakinnitus

5. Purjetamisjuhised
5.1. Purjetamisjuhised on saadaval alates registreerimise algusest regatibüroos ja

teadetetahvlil

6. Võistluspaik
6.1. Võistlused viiakse läbi Soome lahel Toila sadama lähedal

7. Võistlusrajad
7.1. Purjetatavad võistlusrajad määratakse purjetamisjuhisega. Sõidetakse

vastutuule- allatuule rajal.

8. Punktiarvestus
8.1. Kehtib vähempunktisüsteem.
8.2. Võistlused on ametlikult toimunud, kui antud paadiklassis on toimunud

vähemalt 1 võistlussõit.

9. Auhinnad
9.1. Mõlema klassi kolme parimat autasustatakse karikate ja auhindadega.
9.2. Loosiauhinnad, mille võitmiseks peab sportlane ise auhinnatseremoonial

kohal olema.

10. Vastutusest lahtiütlemine
10.1. Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Korraldav kogu ei võta

endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust
tekkinud materiaalse kahju, isiku vigastuse või surma eest.

10.2. Päästevesti kandmine on kohustuslik.

11. Täiendav informatsioon
11.1. Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge palun

toilajahtklubi@gmail.com või 56663590.
11.2. Treenerite kaatreid saab hoida võistluste ajal Toila sadama kai ääres tasuta.

Külaliste ja pealtvaatajate kaatrite veeskamine ja hoidmine vastavalt
hinnakirjale.

11.3. Ööbimisvõimalused
11.3.1. Piiratud arv telkimiskohti
11.3.2. Ühismajutus Toila Vabatahtliku Merepääste hoone II korrusel ja Toila

Sadama Jahtklubi hoones põrandal.
11.4. Peavõistlusjuht Margus Murula +372 5178430

mailto:toilajahtklubi@gmail.com

