
                                                                                                   

2017 RS Teisipäevakud 

2.mai – 26.september 2017 

RS Teisipäevakute infoleht: http://www.rssailors.ee/voistlused/rs-teisipaevak 

 
VÕISTLUSTEADE JA PURJETAMISJUHISED (NoR / SI) 

Korraldav kogu RS Sailors Purjetamiskeskus ja Pirita Svertpaadiklubi 

Iga regati kohta lisandub võistlusteate ja purjetamisjuhiste lisa 

 

1. REGATID 

Võistlused toimuvad 02.05.2017, 09.05.2107, 16.05.2107, 23.05.02017, 30.05.2017, 06.06.2017, 

13.06.2017, 20.06.2017, 27.06.2017, 04.07.2017, 11.07.2017, 18.07.2017, 25.07.2017, 01.08.2017, 

08.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017, 29.08.2017, 05.09.2017, 12.09.2017, 19.09.2017, 26.09.2017. 

2. REEGLID 

2.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (RRS) alusel. 

2.2. Purjetamisvarustuse reeglid ja klassireeglid kehtivad. 

3. VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA OSALEJAD 

3.1. Regatist võivad osa võtta kõik RS Aero, RS Quba ja RS Quest klasside paadid. Osaleda saab 

korraldaja poolt pakutava piiratud arvu paatidega ja ka isiklike paatidega. 

3.2. Osavõtuavaldus tuleb täita koos osavõtutasu maksmisega www.rssailors.ee veebilehel 

registreerimisvormil hiljemalt regati nädala esmaspäeval. 

3.3. Hilinenud osavõtuavaldused aktsepteeritakse tingimusel, et makstakse regatikohvikus 

kohapeal registreerimisel kõrgendatud osavõtutasu. 

3.4. Kui mingis klassis on regatinädala teisipäeval kella 12:00 ainult üks osavõtuavaldus, jäetakse 

selles klassis võistlused ära ning osavõtutasu tagastatakse. 

3.5. Osavõtutasud: 

 

3.6. Osavõtutasu saab maksta ülekandega MTÜ Pirita Svertpaadiklubi arveldusarvele a/a 

EE167700771001983235 LHV Pank märkides makse selgituses Teisipäevaku kuupäeva, osaleja 

nime ja paadiklassi, või tasuda kõrgendatud osavõtutasu regatikohvikus kohapeal 

registreerides. 

Klass 
Osavõtutasu 
ülekandega tasudes 

Kõrgendatud osavõtutasu 
regatikohvikus tasudes 

Osavõtutasu isikliku paadi 
kasutamisel  

RS Aero 39€ 49€ 9€ 

RS Quba 29€ 39€ 9€ 

RS Quest 29€ /osaleja 39€ /osaleja 9€ /osaleja 

http://www.rssailors.ee/voistlused/rs-teisipaevak
http://www.rssailors.ee/
https://www.rssailors.ee/voistlused/rs-teisipaevak


                                                                                                   

3.7. Registreerunud ja osavõtutasu maksnud võistlejal on õigus oma osavõtutasu kanda üle 

järgmise toimuva RS Teisipäevaku regati osavõtutasuks juhul, kui ta teatab oma soovist 

mistahes põhjustel osalemisest loobuda hiljemalt kell 18:00 regatile eelneval pühapäeval. 

3.8. Teatades oma soovist mistahes põhjustel regatil osalemisest loobuda hiljem kui regati nädala 

esmaspäeval kell 18:30, ei tagastata osavõtutasu võistlejale ega kanta ka osavõtutasu üle 

järgmise toimuva RS Teisipäevaku regati osavõtutasuks. 

4. VASTUTUS 

4.1. Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Vaata reeglit 4, otsus võistelda. Korraldav 

kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud 

materiaalse kahju, vigastuse või surma eest.  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. 

4.2. Kasutades regatil osalemiseks korraldava kogu poolt pakutavaid paate, nõustub võistleja 

teadmisega, et tema vastutab kasutatava paadi eest. Paadi purunemisel oskamatuse või 

hooletuse tagajärjel, parandab ja vahetab purunenud osad korraldav kogu, kuid esitab selle 

eest võistlejale arve. 

5. TEATED VÕISTLEJATELE 

5.1. Teated võistlejatele pannakse välja ametlikule teadetetahvlile, mis asub regatikohvikus Vigri. 

5.2. Merel antavad teated tehakse teatavaks suuliselt. 

5.3. Muudatused regati kavas pannakse välja ja võimalusel edastatakse registreerunutele mitte 

hiljem kui 1 tund enne selle regati starti, mille kohta need kehtivad. 

5.4. Kaldal antavad signaalid edastatakse suuliselt ja võimalusel pannakse välja ka ametlikule 

teadetetahvlile regatikohvikus Vigri. 

5.5. Klassilipud: 

 RS Aero 5/7/9 – klassitähis valgel taustal 

 RS Quba – klassitähis valgel taustal 

 RS Quest – klassitähis valgel taustal 

6. REGISTREERIMINE  

6.1. Kõik võistlejad peavad end registreerima regatikohvikus Vigri ajavahemikus 02.05.2017 kuni 

29.08.2017 toimuvate regattide puhul mitte hiljem kui regati nädala teisipäeval kell 18:00, 

ülejäänud regattidel mitte hiljem kui regati nädala teisipäeval kell 17:30. 

6.2. Registreerimisel kontrollitakse osavõtutasu maksmist ja tehakse korraldava kogu poolt antava 

paadi kasutamise puhul võistlejale teatavaks tema purjenumber. 

6.3. RS Aero klassis toimub registreerimisel lõplik purje suuruse valiku kinnitamine. Korraldava kogu 

poolt antava paadi kasutamisel on korraldaval kogul õigus muuta võistleja purjevalikut 

vastavalt ilmaprognoosile. 

 

 

 



                                                                                                   

7. AJAKAVA 

7.1. Ajakava 02.05.2017 – 29.08.2017 toimuvatel regattidel: 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Ajakava 05.09.2017 – 26.09.2017 toimuvatel regattidel: 

 

 

 

 

 

7.3. Kõigile klassidele on plaanis pidada 3-5 võistlussõitu. 

8. VÕISTLUSRAJAD 

Regati võistlusteate ja purjetamisjuhiste lisas toodud skeemid näitavad radu koos märkide võtmise 

järjekorraga ja millise poordiga tuleb märke võtta. 

9. FORMAAT JA PUNKTIARVESTUS 

9.1. Võistlused on ametlikult toimunud kui antud klassis on lõpetatud vähemalt 1 võistlussõit. 

9.2. Kõikides klassides kehtib vähempunktisüsteem vastavalt RRS Lisale A, mis on muudetud 

järgmiselt 1-3 sõitu: 0 mahaviset, 4-5 võistlussõitu: 1 mahavise. 

10. MÄRGID 

10.1. Märkideks on kollased täispuhutavad silindrilised poid.  

11. START 

11.1. Võistlussõidud starditakse järgmiselt:  

Minutit enne stardisignaali Nähtav signaal Helisignaal Tähendab 

3 Klassilipp Üks Hoiatussignaal 

2 Klassilipp Üks Ettevalmistussignaal 

1 Klassilipp Üks pikk Üks minut 

0 Klassilipp langetatakse Üks Stardisignaal 

Aeg Tegevus 

17:00 – 18:00 Registreerumine 

18:00 Võistlejate kiirkoosolek 

18:30 Esimese võistlussõidu hoiatussignaal 

ASAP After sail ja autasustamine kohvikus Vigri 

Aeg Tegevus 

16:30 – 17:30 Registreerumine 

17:30 Võistlejate kiirkoosolek 

18:00 Esimese võistlussõidu hoiatussignaal 

ASAP After sail ja autasustamine kohvikus Vigri 



                                                                                                   

Juhul, kui RS Aero stardigrupis osaleb ka RS Aero 9 paate, siis antakse nendele stardisignaal 

ühe pika helisignaaliga 30 sekundit pärast RS Aero 5 ja RS Aero 7 paatide stardisignaali. See 

muudab RRS’i 26.  

11.2. Stardiliin on kahe kollase silindrilise poi vahel. 

11.3. Oma klassi stardisignaalist 4 minutit hiljem startinud paat märgitakse mittestartinuks (DNS). 

See muudab RRS A4.1. 

12. FINIŠ 

12.1. Finišiliin on kahe kollase silindrilise poi vahel. 

13. KARISTUSRINGID 

13.1. Reegleid 44.1 ja P2.1 on muudetud nii, et kahepöörde karistus on asendatud ühe-pöörde 

karistusega. 

14. KONTROLLAJAD 

14.1. Paadid, kes ei lõpeta võistlussõitu 7 minuti jooksul peale oma klassi esimese paadi finišeerimist 

märgitakse mittefinišeerinuks (DNF), v.a nendel kellel on arvestatud DSQ, UFD, BFD, OCS, RET, 

RDG või DNE. See muudab RRS 35, A4 ja A5. 

15. PROTESTID, KARISTUSED JA HEASTAMISNÕUDED 

15.1. 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 võistlussõitu. 

15.2. Ärakuulamised toimuvad merel võistlussõitude vahel. 

15.3. Protestikomitee võib hankida tõendusmaterjali igal viisil, mida ta peab kohaseks ning võib 

informeerida oma otsusest suuliselt. 

16. VÕISTLUSARVESTUSED 

16.1. Kõigis paadiklassides peetakse üldarvestust. 

16.1.1. RS Aero üldarvestus 

16.1.1.1. RS Aero 5 üldarvestus 

16.1.1.2. RS Aero 7 üldarvestus 

16.1.1.3. RS Aero 9 üldarvestus 

16.1.2. RS Quba üldarvestus 

16.1.3. RS Quest üldarvestus 

16.2. Vajadusel võidakse määrata iga paadiklassi juuniorite, noorte, meeste, naiste, poiste või 

tüdrukute arvestusgruppide parimate autasustamine vastavalt iga regati võistlusteate ja 

purjestamisjuhiste lisas. 

17. AUHINNAD 

17.1. RS Teisipäevaku regattidel autasustatakse võistlejaid kõigis võistlusarvestustes järgneva 

süsteemi alusel:  

2-4 võistlejat = 1 autasu;   

5 või enama võistleja korral autasustatakse kolme paremat. 

17.2. RS Teisipäevakute koondarvestuse võistlusarvestuste kolme paremat autasustatakse. 



                                                                                                   

18. RS TEISIPÄEVAKUTE KOONDARVESTUS 

18.1. RS Teisipäevaku regati lõpptulemuse põhjal punktiarvestus: 

1.koha punktid = regatile registreerunud paatide arv konkreetses klassis 

2.koha punktid = 1.koha punktid – 1 

3.koha punktid = 3.koha punktid – 1 

Viimase koha punktid = 1 

18.2. RS Teisipäevakute koondarvestuses arvestatakse iga võistleja 10 suurima punktiarvuga regati 

tulemust. 

18.3. RS Teisipäevakute koondarvestuses osalevad kõik regattidele registreerunud võistlejad. 

18.4. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse RS Teisipäevaku viimase regati lõpptulemuste 

paremusjärjestus, kus vähemalt üks punktivõrdsuse osapooltest osales 

TÄIENDAV INFORMATSIOON 

Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda: 

RS Sailors Purjetamiskeskus (RS Sailors Estonia OÜ) 

Purje tänav 8, Tallinn 11911 

+372 5064852 

info@rssailors.ee 

 

 

info@rssailors.ee

