HARA REGATT 2021
Kuusalu valla meistrivõistlused purjetamises 2021
26. – 27. juuni 2021,
Hara sadam
Korraldav kogu: Hara Seilamise Selts

VÕISTLUSTEADE
[DP] tähistab reeglit, kus karistus määratakse protestikomitee valikul ning see võib olla väiksem kui
diskvalifitseerimine.
[NP] tähistab, et selle reegli rikkumise korral ei saa teised paadid protestida.

1. REEGLID
1.1. Regatt viiakse läbi Purjetamise võistlusreeglite 2021-2024 (RRS), Võistlusteate ja
Purjetamisjuhiste alusel.

2. VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA REGISTREERIMINE
2.1. Osalevad klassid:
2.1.1 Optimist põhiklass: on avatud kõigile võistlejatele, kes on sündinud 2006 aastal või
hiljem. Startida võivad Optimist klassi paadid.
2.1.2 Optimist sisenejaklass: on avatud kõigile optimist klassi võistlejatele, kes ei ole startinud
Eesti meistrivõistlustel ega Eesti karikasarjas. Startida võivad nii mõõdukirjaga kui
mõõdukirjata optimist tüüpi paadid.
2.1.3 Zoom8 klass: startida võivad kõik soovijad nii mõõdukirjaga kui mõõdukirjata paadid.
2.1.4 Laser 4.7 klass: startida võivad kõik soovijad nii mõõdukirjaga kui mõõdukirjata paadid.
2.1.5 Laser Radial klass: startida võivad kõik soovijad nii mõõdukirjaga kui mõõdukirjata
paadid.
2.1.6 Kuusalu valla MV arvestuses saavad osaleda Kuusalu valla elanikud või Kuusalu valla
spordiklubi liikmed.
2.2. Võistlusarvestused:
2.2.1 Optimist - üldarvestus ja Kuusalu valla MV arvestus
2.2.2 Optimist sisenejaklass - koondarvestus. Parimale tüdrukule eriauhind.
2.2.3 ZOOM8 - üldarvestus ja Kuusalu valla MV arvestus
2.2.4 Laser 4.7 - üldarvestus ja Kuusalu valla MV arvestus
2.2.5 Laser Radial üldarvestus ja Kuusalu valla MV arvestus

2.3. Registreerimine ja osavõtumaksud

Eelregistreerimiseks tuleb täita vorm aadressil https://forms.gle/oFvBgy9PdFrnppgQ6 ning
tasuda osavõtutasu hiljemalt 22. juuniks 2021 Hara Seilamise Selts MTÜ arveldusarvele
EE192200221069353836 Swedbank (selgitusse märkida Hara regat, võistlusklass ja võistleja nimi).
2.3.1
•
•
•
•
2.3.2
2.3.3

Osalustasud
Optimist sisenejaklassis osalustasu 15€;
Optimist klassis osalustasu 20€
Zoom8 klassis osalusasu 20€;
Laser klassides osalusasu 20€;
Kohapeal on võimalik registreerida vahetult enne võistluste algust vastavalt ajakavale
võistluste sekretariaadis makstes sularahas 5€ kallima osalustasu kui eelregistreerimisel.
Oma võistlusklassi esimese võistluspäeva hommikul enne kipparite koosolekut peavad
kõik võistlejad kinnitama oma kohalolekut allkirjaga võistluste sekretariaadis.

3. AJAKAVA
3.1 Hara regati (Optimist sisenejaklass, Optimist, Zoom8 ja Laser) võistluse ajakava
Laupäev, 26. juuni
10:00-11:00 Registreerimine
11:00 Kipparite koosolek
13:00 Esimese sõidu hoiatussignaal
19:00 Soovijaile giidiga ekskursioon Hara sadamas. Registreeri ennast regatibüroos.
Pühapäev, 27.juuni
10:00 Kipparite koosolek
11:00 Esimese sõidu hoiatussignaal.
17.00 Autasustamine (planeeritud aeg, vastavalt oludele võib aeg muutuda).
Pühapäeval ei anta ühegi klassi hoiatussignaali pärast kella 15:00.
3.4 . Noorte klasside võistlussõitude arv:
Optimist sisenejaklassile plaanis pidada 6 sõitu. Ülejäänud klassidele on plaanis pidada 8
sõitu
Päeva võistlussõidud sõidetakse üksteise järgi nii pea kui võimalik peale eelmise sõidu
lõpetamist.
Päevas ei sõideta rohkem kui 4 sõitu.

4. PURJETAMISJUHISED
4.1. Purjetamisjuhised on saadaval alates registreerimise algusest regatibüroos ja teadetetahvlil.

5. VÕISTLUSPAIK
5.1. Võistlus viiakse läbi Hara lahel ja/või Hara sadama akvatooriumil.

6. VÕISTLUSRAJAD
6.1. Purjetatavad võistlusrajad määratakse purjetamisjuhisega.

7. PUNKTIARVESTUS
7.1. Kehtib vähempunktisüsteem.
7.2. Võistlused on ametlikult toimunud, kui antud paadiklassis on toimunud vähemalt 1
võistlussõit.
7.3. Kui lõpetatakse vähem kui 4 võitlussõitu, on paadi võistlusseeria punktisummaks tema kõigi
võistlussõitude punktide summa.
7.4. Kui lõpetakse 4 kuni 8 võistlussõitu, on paadi võistlusseeria punktisummaks tema kõigi
võistlusõitude punktide summa, millest on mahavisatud kõige halvema võistlussõidu
punktid.

8. AUHINNAD
8.1. Kõiki osalejaid autasustatakse diplomiga. Kuusalu valla MV arvestustes antakse välja
medalid.
8.2. Optimist klassis autasustatakse kolme parimat karikate ja auhindadega.
8.3. Optimist sisenejaklassis autasustatakse kõiki osalejaid meeneeseme ja diplomiga.
8.4. Zoom8 klassis autasustatakse kolme parimat karikate ja auhindadega.
8.5. Laser 4,7 ja Laser Radial klassis autasustatakse kolme parimat karikate ja auhindadega.
8.6. Korraldajad, ettevõtted, lapsevanemad erinevatest klubidest ja kõik soovijad saavad panna
välja eri- ja lisaauhindu kõikides võistlusarvestustes.
8.7. Kuusalu valla MV medalid antakse välja üldarvestuse tulemuste järjestuse alusel Kuusalu
valla elanikele ja/või Kuusalu valla spordiklubi liikmetele.

9. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
9.1. 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.
9.2. Päästevesti kandmine on kohustuslik.

10.TÄIENDAV INFORMATSIOON
10.1. Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge palun selts@harasadam.ee
10.2. Renditreeneri ja muude laste ning paatidega seotud olmeküsimustega pöörduge palun
ingrid@est.ee ; telefon 5530110.
10.3. Toitlustuse tellimiseks ja majutuse soovidega seotud küsimustega pöörduge palun
sadam@harasadam.ee, 53236161
10.4. Treenerite kaatreid saab hoida võistluste ajal Hara Seilamise Seltsi kai ääres tasuta. Külaliste
ja pealtvaatajate kaatrite veeskamine ja hoidmine vastavalt Hara Sadama hinnakirjale.
10.5. Sadama territooriumil on võimalik telkida ning rentida piiratud arv kämpingu kohti ja
autosuvila kohti.

10.6. Treilerite parkimiseks on eraldi parkla. Neid palume mitte paadiparki jätta. Palun järgida
parkimiskorraldaja juhiseid
10.7. Võistlejatele pakume peale sõitu kergemat kehakinnitust ning ette tellimisel on võimalik
tellida toitlustamist kogu nädalavahetuseks kõigile soovijatele. Toitlustuse soovid palume
teavitada varakult.
10.8. Sadamas töötab puhvet.
10.9. Klubidel palume teavitada eeldatav osalejate arv 20.juuniks.
10.10.
On võimalik kasutada nn renditreenerit-lootsi kes tegeleb lastega, kellel oma
treenerit kaasas ei ole. Hind lapse kohta on 5€. Lootsi vajaduse palume saata koos
registreerimisega. Kohtade arv on piiratud.

