2020 Raceboard Eesti Meistrivõistlused
2020 Raceboard Estonian Championships
9.-10.mai 2020 / 9th to 10th May 2020
Harku järv, Eesti / Lake Harku, Estonia
Infoleht / Infopage:

https://www.facebook.com/events/224986061874657/

VÕISTLUSTEADE JA PURJETAMISJUHISED
NOTICE OF RACE & SAILING INSTRUCTIONS (NoR/SI)
Korraldav kogu / Organizing Authority: NYC Sailing School

1.
1.1.

[DP] tähistab reeglit, kus karistus määratakse
Protestikomitee vabal valikul ning see võib
olla väiksem kui diskvalifitseerimine.

[DP] denotes a rule for which the penalty is
at the discretion of the Protest Committee and
may be less than disqualification.

[NP] tähistab, et selle reegli rikkumise korral
ei saa teised paadid protestida.

[NP] denotes that a breach of this rule will
not be grounds for a protest by a board.

REEGLID
Võistlused viiakse läbi Purjetamise
Võistlusreeglite (RRS), sh lisa B – Purjelaua
võistlusreeglite alusel.
Kehtivad Rahvusvahelised Raceboard Klassi
reeglid.
Kui keelte vahel on konflikt, on inglise keel
ülimuslik.
Kui klassi reeglite ja NoR/SI vahel tekib
konflikt, siis on NoR/SI ülimuslik.

1.
1.1.

1.5.

Kõik tugiisikud (RRS definitsioon „Tugiisik’) on
allutatud reeglitele (RRS definitsioon „Reegel’)
vastavalt RRS reeglile 3 – Reeglite
tunnustamine.

1.5.

2.

[DP] [NP] REKLAAM
Laudadelt võib nõuda korraldava kogu poolt
valitud ja antud reklaami kandmist vastavalt
World Sailing määrusele 20
'Reklaamikoodeks'.

2.

[DP] [NP] ADVERSTING
In accordance with WS Regulation 20,
Advertising Code, boards may be required to
display advertising chosen and supplied by
the Organising Authority.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

KLASSID JA VÕISTLUSARVESTUSED
Raceboard
Üldarvestus;
Grand Master - osalevad võistlejad, sünd.
1974 ja varem;
Noored (U19) - osalevad võistlejad, sünd.
2002 ja hiljem.
Noored (U19) neiud - osalevad võistlejad,
sünd. 2002 ja hiljem.
Juunior (U15) - osalevad võistlejad, sünd.
2006 ja hiljem.
Juunior (U15) tüdrukud - osalevad võistlejad,
sünd. 2006 ja hiljem.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

CLASSES AND DIVISIONS
Raceboard
Overall;
Grand master shall be a competitor born 1974
or earlier;
Youth (U19) shall be born in or after 2002.

3.1.6.

Junior (U15) girls shall be born in or after
2006.

3.2.

Lapsed
Üldarvestus (vanusepiiranguta).

3.2.

Kids
Overall (no age limit).

3.3.

Retro (sh Windsurfer LT)
Üldarvestus

3.3.

Retro (incl. Windsurfer LT)
Overall

4.
4.1.

VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA OSALEJAD
Võistlustest võivad osa võtta kõik Racebord

4.
4.1.

ELIGIBILITY AND ENTRY
The competition is open to all boards of the

1.2.
1.3.
1.4.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

1.2.
1.3.
1.4.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

RULES
The event will be governed by the rules as
defined in the Racing Rules of Sailing (RRS),
appendix B – Windsurfing competition Rules.
The International Raceboard Class Rules will
apply.
If there is a conflict between languages, the
English text will prevail.
If there is a conflict between International
Raceboard Class Rules and the NoR/SI, the
NoR/SI will take precedence.
All Support Persons (RRS Definition „Support
Person’) are subject to the rules (RRS
Definition „Rule’, according to RRS 3 –
Acceptance of the Rules.

Youth (U19) girls shall be born in or after
2002.
Junior (U15) shall be born in or after 2006.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

klassi ja muud sverdiga purjelauad, kes on
täitnud osavõtuavalduse ja täielikult tasunud
osavõtumaksu.
Kõik osalejad peavad olema rahvusliku
alaliidu liikmed.
Alla 18 aastastele võistlejatele on vajalik
lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek.
Osavõtuavaldus tuleb täita veebis
registreerimisvormil hiljemalt võistlusele
eelneva päeva õhtul kella 20:00-ks.
Hilinenud osavõtuavaldused aktsepteeritakse
tingimusel, et makstakse hilinenud
osavõtutasu.
Osavõtuvorm:

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Late entries will be accepted under payment
of a late entry fee.

4.6.

Entry Form:

https://slaalom.ee/registreerimine-2/
5.
5.1

5.2.
5.3.

OSAVÕTUTASU
Osavõt
utasu
25 €
20 €

Hilinenud reg.
osavõtutasu
40 €
30 €

Täiskasvanud
Noored / Juuniorid
/ Lapsed
Osavõtutasu saab tasuda regatibüroos ainult
sularahas. Kaardimakseid teostada ei ole
võimalik.
Osavõtumaksu ei tagastata.

Raceboard class and other with centreboard
windsurf boards that complete the entry form
and pay the full entry fee.
All competitors must be a member of the
Class National Association.
Parental/legal Guardian Assent – for those
under age of 18
The entry shall be made online on entry form
latest before the race day from 20:00.

https://slaalom.ee/registreerimine-2/
5.
5.1

5.2.

FEES
Entry
fee
25 €
20 €

Late entry
fee
40 €
30 €

Adult
Youth / Junior /
Kids
Entry fee paid on site of event shall be in cash
only. No cards accepted.

5.3.

The fee in non-refundable.

VÕISTLUSFORMAAT
Kursisõidu, kõigile võistlejatele avatud
võistlus.
Maksimaalselt 5 võistlussõitu päevas.

6.
6.1.

6.3.

Võistlused on ametlikult toimunud, kui antud
klassis on toimunud 1 võistlussõit.

6.3.

RACE FORMAT
The Championship shall be a course racing,
'open entry' event.
Competitors shall race a maximum 5 race per
day.
1 race is required to be completed to
constitute a series in a class.

7.

AJAKAVA
Esimene
võistlusp
äev

7.

6.
6.1.
6.2.

Viimane
võistlusp
äev

11:0011:30
11:45
12:00
11:00
16:00
ASAP

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

9.
9.1.
9.2.
9.3.

6.2.

Registreerimine
Kiprite koosolek
1. sõidu
hoiatussignaal
1. sõidu
hoiatussignaal
Viimase sõidu
hoiatussignaal
Auhinnatseremoonia

VARUSTUS
Raceboard klassis on lubatud kasutada ainult
klassi nimekirjas nimetatud purjelauaga.
Noorte (U19) arvestuste maksimaalne purje
suurus on 8,5m2.
Juunior (U15) arvestuste maksimaalne purje
suurus on 6,8m2.
Laste klassi maksimaalne purje suurus on
3,5m2.
Retro klassis on lubatud kasutada teisi
sverdiga purjelaudu, mis ei kuulu Raceboard
klassi alla.

8.
8.1.

TEATED VÕISTLEJATELE
Teated võistlejatele pannakse välja ametlikule
teadetetahvlile, mis asub regatibüroos.
Merel antavad teated postitatakse
Võistluskomitee laeva tahvlil.
Muudatused purjetamisjuhistes pannakse
välja mitte hiljem kui 2 tundi enne selle sõidu

SCHEDULE
The first
day of
the
competiti
on
The last
day of
the
competiti
on

11:0011:30
11:45
12:00
11:00
16:00
ASAP

Registration
Skippers meeting
Warning signal for 1st
race
Warning signal for 1st
race
Warning signal for
last race
Prize giving

8.2.

EQUIPMENT SPECIFICATIONS
In the Raceboard class can use only the board
specified in the class board list.
Youth (U19) divisions sail max size is 6,8m2.

8.3.

Junior (U15) divisions sail max size is 6,8m2.

8.4.

Kids class sail max size is 3,5m2.

8.5.

In the retro class may use a other with
centreboard windsurfing board, which is not a
Raceboard class board.

9.
9.1.

NOTICES TO COMPETITORS
Notices to competitors will be posted on the
Official Notice Board in the Regatta Office.
Notices at sea will be posted on the Race
Committee board.
Any change to the sailing instructions will be
posted at least 2 hours before the warning

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.

hoiatussignaali, mille kohta need kehtivad.
Antud päeva sõitude ajakava muudatused
pannakse välja hiljemalt eelmise päeva õhtul
kell 20:00.
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 15
minutit“.

9.5.

signal of the race in which it will take effect.
Any change to the schedule of races will be
posted before 20:00 on the previous day it
will take effect.
ICF 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 15 minutes” in
Race Signal AP.

9.4.

9.6.
9.6.1.
9.6.2.
9.6.3.

Klassi lipud:
Raceboard & Noored – Lipp tähega “A ”
Juunior & Lapsed – Lipp tähega “B”
Retro – Lipp tähega “C”

9.6.
9.6.1.
9.6.2.
9.6.3.

The Class flags:
Raceboard & Youth – Flag with letter “A ”
Junior & Kids – Flag with letter “B”
Retro – Flag with letter “C”

10.
10.1.

PUMPAMINE
Windsurfer LT klassile kehtib 30 sekundit
pärst starti reegel 42 juhul, kui võistlejad
purjetavad rada vastutuule märgi kursil. See
muudab RRS-i 42.

10.
10.1.

10.2.

Võistluskomitee võib 30 sekundit pärast starti
anda indikatsiooniks ühe pika helisignaali.

10.2.

PROPULSION
Rule 42 shall apply for Windsurfer LT class
only when competitors are sailing to windward
or on a close-hauled course from 30 seconds
after the starting signal. This changes rules
42.
One long sound signal may be made to
indicate 30 seconds after the starting signal.

11.
11.1.
11.2.

VÕISTLUSALA
Võistlusalade asukohad on näidatud lisas 2.
Stardiala on ala, mis jääb 50 meetri sisse
stardiliini ükskõik millisest punktist.

11.
11.1.
11.2.

11.3.

Võistlusala on ala, kus laud võib võistelda
pluss 50 meetrit.

11.3.

12.

VÕISTLUSRAJAD
Lisas 1 toodud skeemid näitavad rada koos
märkide võtmise järjekorraga ning millise
poordiga tuleb märke võtta.

12.

THE COURSES
The diagrams in Addendum 1 show the cours,
incl. the order in which marks are to be
passed and the side on which each mark is to
be left.

13.
13.2.

PUNKTIARVESTUS
Kehtivad RRS lisa A ja Lisa B muudatused.

13.
13.2.

13.2.
13.3.

Kehtib vähempunktisüsteem.
Mahaviskamised:
1-4 sõitu
0 mahaviset;
5-11 sõitu
1 mahaviset.

13.3.
13.3.

SCORING
RRS Appendix A and changes Appendix B
shall apply.
The low point scoring system will apply.
Race discards as:
1-4 races
no discards;
5-11 races
1 discard.

14.

MÄRGID
Märkideks on ornnžid täispuhutavad
silindrikujulised poid.

14.

MARKS
Marks will be orange coloured inflatable
cylindrical buoys.

15.
15.1

START
Stardiliin on kohtunikelaeval asuva lipuvarda
ja laevast vasakul asuva oranži poi vahel.

15.
15.1

15.2.

Oma grupi stardisignaalist 4 minutit hiljem
startinud laud märgitakse mittestartinuks
(DNS). See muudab RRS A4.1.
[DP] Lauad kelle stardiprotseduur ei käi,
peavad hoiduma stardialast eemale.

15.2.

THE START
The starting line will be between the flag on
the RC boat at the starboard end and a
orange buoy at the port end.
A board starting later than 4 minutes after her
starting signal will be scored Did Not Start
(DNS). This changes RRS A4.1.
[DP] Boards whose warning signal has not
been made shall avoid the starting area.

16.

FINIŠ
Finišiliin on Võistluskomitee laeval asuva
sinise lipuga varda ja punase finišipoi vahel.

16.

THE FINISH
The finishing line will be between staff
displaying a blue flag on the RC boat and red
finishing buoy.

17.

KONTROLLAJAD

17.

TIME LIMITS

15.3.

15.3.

RACING AREA
Racing areas are shown in Attendum 2.
The Starting Area is defined as: an area
covering 50 meters from any point on the
starting line.
The Racing Area is defined as the area where
a board may race plus 50 meters.

Sõidu
kontrollaeg
45 min
18.
18.1.

Finiši aken
20 min

Sõidu
sihtaeg
Max 20 min

Time limit
45 min

Finish
window
20 min

Target time
Max 20 min

PROTESTID JA HEASTAMISNÕUDED
PVR 61 kehtib koos alljärgneva muudatusega:
Paat peab informeerima Võistluskomiteed
protestist teise paadi vastu suuliselt nii ruttu
pärast oma võistlussõitu kui mõistlikult
võimalik.
Protesti kontrollaeg klassile on 30 minutit,
alates päeva viimases võistlussõidus klassi
viimase võistleja finišeerimisest. Sama
kontrollaeg kehtib ka heastamistaotlustele.
See muudab RRS-i 62.2.
Protesti vormid on saadaval regatibüroos.

18.
18.1.

18.4.

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

18.4.

19.

KAAMERAD JA ELEKTROONILINE
VARUSTUS
Korraldava kogu nõudmisel, on paadid
kohustatud kandma kaameraid, helivarustust
või positsioneerimisvarustust.
Paadile ei anta heastamist, sellise
varustusega seotud pretensioonide põhjal.
See muudab RRS 62.1.

19.

CAMERAS AND ELECTONIC EQUIPMENT

19.1

Boats may be required to carry cameras,
sound equipment or positioning equipment as
specified by the organizing authority.
A boat shall not be given redress based on a
claim involving this equipment. This changes
RRS 62.1.

20.

VASTUTUS
Võistlejad osalevad regatil täielikult oma
vastutusel. Vaata RRS 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. Soovitatav
on kolmanda osapoole kindlustus

20.

DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta entirely
at their own risk. See RRS Rule 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. Valid
third party insurance is advisable.

21.

MEEDIA
Võistlustele registreerimisel annab iga
võistleja korraldavale kogule loa toota,
kasutada ja näidata, ilma igasuguse
kompensatsioonita, korraldava kogu omal
äranägemisel igat sorti fotosid, filme,
otseülekandeid ja muid ülesvõtteid, kus
võistleja osaleb ning mis on võetud võistluste
ajal vastavalt võistlusteates toodud
ajavahemikule.

21.

MEDIA
In registering for the event, competitors
automatically grant to the Organising
Authority the right in perpetuity to make, use
and show from time to time at their
discretion, any motion pictures, still pictures
and live, taped or filmed television and other
reproduction of them, taken during the period
of the event as defined in Notice of Race, in
which he/she participates, without
compensation.

22.
22.1.

[DP] [NP] OHUTUSEESKIRJAD
Võistlejate tähelepanu pööratakse RRS
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.

22.
22.1.

22.2.

Laud kes katkestab võistlussõidu peab sellest
informeerima Võistluskomiteed (välja arvatud
kui seda ei ole võimalik teha merel) ja
Regatibürood nii ruttu kui võimalik.

22.2.

[DP] [NP] SAFETY REGULATIONS
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.
A board that retires from a race shall notify
both a Race Committee (except in
circumstances outside her control) and the
Regatta Office as soon as possible.

23.

ABILAEVASTIK

23.

18.2.

18.3.

19.1
19.2

18.2.

18.3.

19.2

PROTESTS AND REQUESTS FOR REDRESS
RRS 61 will apply, including following
amendment: A boat shall inform the Race
Committee of her protest against other boat
verbally after the race as soon as reasonably
possible.
The protest time limit per class is 30 minutes
after the last boat of the class has finished the
last race of the day. The same time limit
applies to request for redress. This changes
RRS 62.2.
Protest forms are available at the Regatta
Office.
The protest committee may acquire material
of evidence in any way they see appropriate
and may inform the decision to the parties
verbally.

OFFICIAL & SUPPORT BOATS

23.1.
23.2.

24.
24.1.
24.2.

24.3.

Tugiisikute paadid peavad jääma Stardi- ja
Võistlusalast (nagu defineeritud NoR/SI
punktides 10.2., 10.3.) väljapoole.
Hädaolukorras on kõik treenerid ja
võistlustega seotud isikud kohustatud
osutama kõikvõimalikku abi IGALE isikule või
paadile kes on ohus või vajab kõrvalist abi.

23.1.

AUHINNAD
Võistluse auhinnad antakse iga
võistlusarvestuse kolmele parimale võistlejale.
Eesti Meistri tiitel antakse välja Eesti Vabariigi
residendist võistlejale alljärgnevates
Raceboard klassi arvestustes:
Üldarvestus;
Grand Master;
Noored;
Noored neiud;
Juunior;
Juunior tüdrukud.
Eesti Meistri tiitel antakse välja, kui
osavõtjate arv vastavas võistlusarvestuses on
või ületab 4 (nelja) võistlejat. Vähem kui nelja
võistleja puhul nimetatakse parim.

24.
24.1.

23.2.

24.2.

24.3.

All support boats shall remain outside the
Starting and Racing area (as specified in
NoR/SI 10.2., 10.3.).
In case of emergency coaches and other
support personnel shall give all possible help
to ANY person or vessel in danger or in need
of outside assistance.
PRIZES
Prizes will be awarded to the first 3
competitors of a properly constituted division.
The title of Estonian Champion is awarded to
a resident of the Republic of Estonia in the
following Raceboard class divisions:
Overall;
Grand Master;
Youth;
Youth girls;
Junior;
Junior girls.
The Estonian Champion title will be issued if
the number of competitors in the division is 4
(four) or more. Less than four competitors will
be named only the best.

Lisa 1 / Attendum 1
VÕISTLUSRADA / COURSE

Lisa 2 / Attendum 2
VÕISTLUSALA / RACING AREA

