HARA REGATT 2019
Kuusalu valla meistrivõistlused purjetamises 2019

VÕISTLUSTEADE
PURJETAMISKLASSID
Optimist, Optimist sisenejaklass, Zoom8,
Harrastusspordi klassid: Laser Radial (mach race)
AEG JA KOHT
10. - 11.august 2019, Hara sadam
KORRALDAV KOGU
Hara Seilamise Selts
1. REEGLID
1.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite, käesoleva võistlusteate ja
purjetamisjuhiste alusel.
1.2. Võistlejate osalemine:
1) Optimist põhiklass on avatud kõigile ( sünniaastaga kuni 2004 ).
2) Optimist sisenejaklass on avatud kõigile optimist klassi võistlejatele, kes ei ole
startinud Eesti meistrivõistluste sarjas. Startida võib nii mõõdukirjaga kui mõõdukirjata
optimist tüüpi paatidel.
3) Zoom8 klassis võivad startida kõik soovijad nii mõõdukirjaga kui mõõdukirjata
paatidel.
4) HARRASTUSSPORDI klassid on avatud sportlastele, kes ei ole viimase viie aasta
jooksul osalenud Eesti meistrivõistluste sarjas.
2. KLASSID JA VÕISTLUSARVESTUSED
Optimist - üldarvestus ja Kuusalu valla MV arvestus poistele ja tüdrukutele
Optimist sisenejaklass - koondarvestus. Parimale tüdrukule eriauhind.
ZOOM8 - üldarvestus ja Kuusalu valla MV arvestus neiud ja noormehed
Harrastajaklass Laser - Kuusalu valla avatud MV naised ja mehed

2.1. Kõiki osalejaid autasustatakse võistluse erimärgiga. Kuusalu valla MV arvestustes
antakse välja medalid.

2.2. Optimist klassis autasustatakse viite parimat karikate ja auhindadega.
2.3. Optimist sisenejaklassis autasustatakse kõiki osalejaid meeneeseme ja diplomiga.
2.4. Zoom8 klassis autasustatakse kolme parimat karikate ja auhindadega.
2.5. Korraldajad, ettevõtted, lapsevanemad erinevatest klubidest ja kõik soovijad saavad
panna välja eri- ja lisaauhindu kõikides võistlusarvestustes.
3. REGISTREERIMISED ja OSAVÕTUMAKSUD
3.1. Eelregistreerimiseks tuleb saata e-kiri osaleja nime, paadiklassi ja sünniaastaga e-maili
aadressile selts@harasadam.ee ning tasuda osavõtutasu hiljemalt 7. augustiks 2019 Hara
Seilamise Selts MTÜ arveldusarvele EE192200221069353836 Swedbank (selgitusse märkida
Hara regat, võistlusklass ja võistleja nimi):
•
•
•

Optimist klassides osalustasu 15 eurot;
Zoom8 klassis osalusasu 15eurot
Laser harrastajaklassides osalustasu 20€

3.2. Võimalik on registreerida ka vahetult enne võistluste algust vastavalt ajakavale võistluste
sekretariaadis. Koha peal saab osavõtutasu maksta ainult sularahas, tasu on 5€ kallim kui
eelregistreerimisel.
3.3. Oma võistlusklassi esimese võistluspäeva hommikul, enne kipparite koosolekut, peavad
kõik võistlejad kinnitama oma kohalolekut allkirjaga võistluste sekretariaadis.
4. AJAKAVA
Laupäev, 10. august
10:00-11:00

Registreerimine

11:00 Kipparite koosolek Optimist ja Zoom8 klassidele
12:00 Esimese sõidu hoiatussignaal
15:00 Laser klassi kipparite koosolek
15:30 Laser klassi match race sõitude hoiatussignaal
18:00 Laser klassi autasustamine ja kõigi võistlejate ühine õhtusöök
19:00 Soovijaile giidiga ekskursioon Hara sadamas
Pühapäev, 11.august
10:00 Kipparite koosolek Optimist ja Zoom klassidele
11:00 Esimese sõidu hoiatussignaal
14:00 Võistluslik meelelahutus. Võistkondlik SUP laudade teatevõistlus, sõlmede tegemise
võistlus, super lapsevanema võistlus optimisti taageldamises.

16.00

Autasustamine

Võistlussõitude arv:
Klass

Sõitude arv

Sõite päevas

Optimist

8

4

Optimist sisenejaklassis

8

4

Zoom8

8

4

5. PUNKTIARVESTUS
5.1. Optimist ja Zoom8 klassides kehtib vähempunktisüsteem. Halvima võistlussõidu tulemus
kuulub maha arvamisele kui peetud on vähemalt neli võistlussõitu.
5.2. Võistlused on ametlikult toimunud, kui antud paadiklassis on toimunud 1 võistlussõit.
6. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
6.1. Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Vaata RRS 4, Otsus võistelda.
Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast
võistlust tekkinud materjaalse kahju, isiku vigastuse või surma eest.
6.2. Päästevesti kandmine on kohustuslik.
7. LISAINFO
Purjetamisjuhised koos rajaskeemide ja muude teadetega pannakse võistluste teadetetahvlile.
Treenerite kaatreid saab hoida võistluste ajal Hara Seilamise Seltsi kai ääres tasuta. Külaliste
ja pealtvaatajate kaatrite veeskamine ja hoidmine vastavalt Hara Sadama hinnakirjale.
Optimist sisenejaklassi sõidud on võimalik ilmastikuoludest tingituna pidada
siseakvatooriumis.
Laser harrastajaklasside mach race sõidud peetakse akvatoorumis kailt jälgitaval distantsil.
Mach race sõitudeks vajalikud Laser Radial purjestusega paadid tagab osavõtjatele
korraldaja.
Kuusalu valla meistrivõistluste arvetusse kantakse Kuusalu vallas elavad ja Kuusalu valla
spordiklubi esindavad sportlased Zoom8 ja Optimist klassides ning avatud meistrivõistluste
arvestusena Laser klassis kõik osalejad.
8. KONTAKT
Ingrid Randlaht: ingrid@est.ee, +372 553 0110
Jaak Jõgi: jaakjogi@hot.ee, +3725010605

