
 

 PURJETAMISJUHISED 

RS AERO BALTI MEISTRIVÕISTLUSED 
8.-9. September 2018, Pirita 

 SAILING INSTRUCTIONS 

RS AERO BALTIC CHAMPIONSHIP  
8-9 September 2018, Pirita 

    
1. REEGLID 1. RULES 
1.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise 

Võistlusreeglite (PVR) alusel. 
1.1. The regatta will be governed by the rules as 

defined in the Racing Rules of Sailing (RRS). 
1.2. Ei kehti PVR reeglid 61.2 ja 65.2. PVR reegel 

63.6 on muudetud järgmiselt: Protestid ja 
heastamistaotlused ei pea olema kirjalikud; need 
peab tegema võistluskomiteele suuliselt nii ruttu 
pärast võistlussõitu kui mõistlikult võimalik. 
Protestikomitee võib hankida tõendusmaterjali 

igal viisil, mida ta peab kohaseks ning võib 
informeerida oma otsusest suuliselt. Protestid 

lahendab Protestikomitee võistlussõitude vahel. 

1.2. RRS 61.2. and 65.2. will not apply. RRS 63.6. is 

amended as follows: Protests and requests for 
redress do not need to be written; these shall be 
made verbally after the race as soon as 
reasonably possible. The protest committee may 
acquire material of evidence in any way they see 

appropriate and may inform the decision to the 
parties verbally. Protest Committee hears 

protests between races. 
    
2. TEATED VÕISTLEJATELE 2. NOTICES TO COMPETITORS 
2.1. Teated võistlejatele pannakse välja ametlikule 

teadetetahvlile, mis asub regatikohvikus. 
2.1. Notices to competitors will be posted on the 

Official Notice Board in the Regatta Cafe. 
2.2. Võistuskomitee võib muuta merel 

Purjetamisjuhiseid heisates signaallipu L koos 
ühe helisignaaliga ja hüüdes valjuhäälselt 
muudatuse. 

2.2. The race committee may change the sailing 

instructions on the water by hoisting flag L with 
one sound and hailing the change by loud voice. 

    
3. PURJETAMISJUHISTE MUUDATUSED 3. CHANGES TO SAILING INSTRUCTIONS 
3.1. Muudatused purjetamisjuhistes pannakse välja 

mitte hiljem kui 15 minutit enne selle sõidu 

hoiatussignaali, mille kohta need kehtivad. 

3.1. Any change to the sailing instructions will be 
posted at least 15 minutes before the warning 

signal of the race in which it will take effect. 
3.2. Antud päeva sõitude ajakava muudatused 

pannakse välja hiljemalt eelmise päeva õhtul 
kell 21:00. 

3.2. Any change to the schedule of races will be 
posted before 21:00 on the previous day 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. IF 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. Laupäev, 

8. september 
10:00- 
11:00 

11:15 
12:00 

Registreerimine 
 

Kipperite koosolek 
Päeva 1. sõidu 
hoiatussignaal 

Pühapäev 
9. september 

11:00 
 

Päeva 1. sõidu 
hoiatussignaal 

 ASAP Võistluste 
lõpetamine 

 

5.1. Saturday 
September 8 

10:00- 
11:00 

11:15 
12:00 

Registration  
 

Skippers meeting 
Warning signal for 
1st race of the day 

Sunday 
September 9 

11:00 
 

Warning signal for 
1st race of the day 

 ASAP Closing ceremony 
 

 

    
5.2. Plaanis on pidada kuni 9 sõitu. 5.2. There are up to 9 races scheduled. 
5.3. Regati viimasel päeval ei anta ühtegi 

hoiatussignaali peale kella 16:00. 
5.3. On the last racing day no warning signal will be 

made after 16:00. 
    
6. KLASSILIPUD JA MÄRGISTUSED 6. CLASS FLAGS AND MARKINGS 
6.1. Klassilipud on: 6.1. The Class flags: 
6.1.1 RS Aero –  Valgel taustal 6.1.1 RS Aero – White backround 
    
7. VÕISTLUSALA 7. RACING AREA 
7.1. Tallinna laht 7.1. Tallinna laht 



    
8. VÕISTLUSRAJAD 8. THE COURSES 
8.1. Lisas 1 toodud skeem näitab rada koos märkide 

võtmise järjekorraga ning millise poordiga tuleb 
märke võtta. 

8.1. 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. 

8.2. Võistluskomitee võib muuta pöördemärgi juurest 

algavat rajalõiku järgmise märgi asukoha 
muutmisega. Järgmine märk peab olema paigas 
enne kui esimene paat võtab märki selle 
rajalõigu alguses. Rajalõigu pikkuse või suuna 
muutmise kohta ei anta signaali. See muudab 
reeglit 33. 

8.2. The race committee may change a leg of the 

course that begins at a rounding mark by 
changing the position of the next mark. The next 
mark need to be in position before the leading 
boat rounds the mark at the beginning of the 
leg. If the direction or the length of the course 
will be changed, it shall not be signalled. This 

changes rule 33. 
9. MÄRGID 9. MARKS 
9.1. Märkideks on kollased poid. 9.1. Marks will be yellow coloured buoys. 
    
10. START 10. THE START 
10.1. Stardiliin on kohtunikelaeval asuva oranži lipuga 

varda ja laevast vasakul asuva kollase stardiliini 

tähise vahel. 

10.1. The starting line will be between the staff with 
an orange flag on the RC boat at the starboard 

end and a yellow buoy at the port end. 
10.2. Oma klassi stardisignaalist 4 minutit hiljem 

startinud paat märgitakse mittestartinuks 
(DNS). See muudab PVR A4.1. 

10.2. A boat starting later than 4 minutes after her 
starting signal will be scored Did Not Start 
(DNS). This changes RRS A4.1. 

    
11. FINIŠ 11. THE FINISH 
11.1. Finišiliin on kohtunikelaeval asuva oranži lipuga 

varda ja kollase finišimärgi vahel. 
11.1. The finishing line will be between staff displaying 

an orange flag on the RC boat and yellow 

finishing mark. 
    
12. KARISTUSRINGID 12. PENALTY SYSTEM 
12.1. Reegleid 44.1 ja P2.1 muudetud nii, et 

kahepöörde karistus on asendatud ühe-pöörde 
karistusega 

12.1. Rules 44.1 and P2.1 are changed so that the 
Two-Run will be replaced by the One-Turn 
Penalty. 

    
13. KONTROLLAJAD 13. TIME LIMITS 
13.1. Paadid kes ei lõpeta võistlussõitu 12 minuti 

jooksul peale esimese paadi finišeerimist 
märgitakse mittefinišeerinuks (DNF), v.a. nendel 
kellel on arvestatud DSQ, BFD, OCS, RET,RDG, 
DGM või DNE. See muudab PVR-i 35, A4 ja A5. 

13.1. Boats failing to finish within 12 minutes after the 

first boat sails the course and finishes will be 
scored Did Not Finish (DNF), except those who 
are scored DSQ, BFD, OCS, RET, RDG, DGM or 
DNE. This changes RRS 35, A4 and A5. 

    
14. PROTESTID JA HEASTAMISNÕUDED 14. PROTESTS ja REQUESTS FOR REDRESS 
14.1. Protestid ja heastamistaotlused ei pea olema 

kirjalikud; Paat peab informeerima 
Võistluskomiteed oma kavatsusest protestida 
teise paadi vastu vahetult peale seda kui ta 
finišeerib või katkestab võistlussõidu. 

14.1. Protests and requests for redress do not need to 

be written; Boat shall inform the Race 
Committee of her intention to protest 
immediately after she finishes or retires. 

14.2. Ärakuulamised toimuvad merel võistlussõitude 
vahel. 

14.2. Hearings will be held on water between races. 

14.3. Protestikomitee võib hankida tõendusmaterjali 
igal viisil, mida ta peab kohaseks ning võib 
informeerida oma otsusest suuliselt. 

14.3. The protest committee may acquire material of 
evidence in any way they see appropriate and 
may inform the decision to the parties verbally. 

    
15. FORMAAT ja PUNKTIARVESTUS 15. FORMAT and SCORING 
15.1. Võistlused on ametlikult toimunud kui on 

lõpetatud vähemalt 1 võistlussõit. 
15.1. 1 race is required to be completed to constitute 

a regatta. 
15.2. Võistlejad võidakse jagada gruppidesse juhul kui 

on registreerunud rohkem kui 9 paati.  

15.2. Competitors may be divided into groups if there 

are more than 9 boats registered. 
15.2.1. Esimese võistluspäeva eel jagatakse võistlejad 

gruppidesse võimalikult võrdse grupi suuruse ja 
taseme põhimõttel. 

15.2.1. For the first racing day boats will be assigned to 
groups of, as near as possible, equal size and 
ability. 

15.2.2. Paadid jagatakse ümber gruppidesse peale igat 15.2.2. Boats will be reassigned to groups after each 



kahte võistlussõitu juhul kui kõik grupid on 
lõpetanud sama arvu sõite. Võistlejad jagatakse 
ümber gruppidesse vastavalt nende 
võistlusseeria tulemusele. Kui kõigil gruppidel ei 
ole lõpetatud sama arv sõite siis ei toimu 
gruppide ümber jagamist järgmiseks sõiduks. 

two races if all groups have completed the same 
number of races. Competitors will be reassigned 
on the basis of their ranks in the series. If all 
groups have not completed the same number of 
races then there will be no reassigning of groups 
for next race. 

15.2.3. Ümber jagamine toimub vastavalt kohe peale 
igat kahte sõitu kehtivatele tulemustele 
sõltumata veel otsustamata protestidest või 
heastustaotlustest. 

15.2.3. Reassignments will be based on the ranking 
available just after each two races regardless of 
protests or requests for redress not yet decided. 

15.3. Kehtib vähempunktisüsteem vastavalt PVR Lisale 
A, mis on muudetud järgmiselt:  

1-4 sõitu: 0 mahaviset 
5-9 sõitu: 1 mahavise 

15.3. The low point scoring system of RRS Appendix A 
will apply as amended below: 

1-4 races: 0 discards 
5-9 races: 1 discard 

    
16. OHUTUSEESKIRJAD 16. SAFETY REGULATIONS 
16.1. Kõik võistlejad peavad kandma isiklike ujuvus-

vahendeid kogu aeg kui ollakse vee peal. See 
muudab PVR-i 40 ja PVR-i 4 osa sissejuhatust. 

16.1. All competitors shall wear personal flotation 
devices at all times while afloat. This changes 
RRS 40 and RRS Part 4 Preamble. 

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

ilmastikuoludest. 

16.2. 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 boat 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, water conditions and 
weather forecast. 

    
17. VASTUTUS 17. DISCLAIMER OF LIABILITY 
17.1. 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. 

17.1. 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. 



LISA 1 / ATTACHMENT 1 

RADA / COURSE  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
RADA / COURSE 
 
RS Aero: Start-1-2-1-2-Finiš 
 


