
2022 HSS OPEN võistluste karikasari

VÕISTLUSTEADE JA PURJETAMISJUHISED 

HSS OPEN võistluste karikasarja infoleht: https://www.facebook.com/HiiuSurfShop     

1. ETAPID 

Etapp / Event 
Kuupäevad / Dates 

Asukoht / Venue 
Võistlusala / Racing Area 

Klassid / Classes 

HSS Open I etapp 
23.04-24.04.2022

Kärdla Sadam Purjelaud ja foil koos

HSS Open II etapp (Tunnisõit)
28-29.05.2022

Kärdla Sadam Purjelaud ja foil koos

HSS Open III etapp
kuupäevad täpsustamisel

Kärdla Sadam Purjelaud ja foil koos

2. REEGLID
2.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (RRS),     sh lisa B – Purjelaua võistlusreeglite alusel.
2.2. Kehtivad käesolev võistlusteade, purjetamisjuhised ja võistluskomitee otsused.
2.3. Kui keelte vahel on konflikt, on inglise keel ülimuslik.
2.4.  Kõik  tugiisikud (RRS definitsioon ‘Tugiisik’)  on allutatud reeglitele (RRS definitsioon ‘Reegel’)  vastavalt  RRS
reeglile 3 – Reeglite tunnustamine.

3. VÕISTLUSARVESTUSED
3.1. Purjelaud, wing ja foil koos
3.1.1 Üldarvestus - osalevad kõik purjelaua, wingi ja foili klassi võistlejad;
3.1.2. Naised - osalevad kõik purjelaua, wingi ja foili klassi naisvõistlejad;
3.1.3. Noored U17 - osalevad kõik purjelaua, wingi ja foili klassi võistlejad, kes on sündinud 2006 ja hiljem;

4. VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA OSALEJAD
4.1. Võistlustest võivad osa võtta kõik lauad, wingid ja foilid, kes on täitnud osavõtuavalduse ja täielikult tasunud
osavõtumaksu.

https://www.facebook.com/HiiuSurfShop
https://www.puri.ee/media/2EST-RRS-2021-2024-Fix4.pdf


5. OSAVÕTUTASU ETAPI KOHTA
5.1. 

Kõik klassid Osavõtutasu 

Black Team Estonia
liikmetele

10,00 €

Täiskasvanutele 25,00 €

U17 15,00 €

5.2. Osavõtutasu saab tasuda regatibüroos ainult sularahas. Kaardimakseid teostada ei ole võimalik.
5.3. Osavõtumaksu ei tagastata.

6. VÕISTLUSFORMAAT
6.1. Allatuule slaalomi (v.a. Tunnisõit), kõigile võistlejatele avatud, võistlus. Keerulisi vastutuule kursse ei kasutata.
6.2. Maksimaalselt 10 võistlussõitu päevas.
6.3. Võistlused on ametlikult toimunud, kui antud klassis on toimunud üks võistlussõit.

7. REGISTREERIMINE
Kõik võistlejad peavad eelregistreerimist kinnitama allkirjaga Regatibüroos mitte hiljem kui esimesel võistluspäeval
kell 11:00.

8. AJAKAVA
Esimene 
võistluspäev 

10:30-
11:00 
11:05 
12:00 
19:00 

Registreerimine 
 
Kiprite koosolek 
1. sõidu hoiatussignaal 
Päeva  viimase  sõidu
hoiatussignaal 

Viimane 
võistluspäev

10:00 
10:30 
16:00 
 
ASAP 

Kiprite koosolek 
1. sõidu hoiatussignaal 
Viimase  sõidu
hoiatussignaal 
Auhinnatseremoonia 

9. VARUSTUS
9.1. Varustusele piiranguid ei ole.

10. TEATED VÕISTLEJATELE
10.1. Teated võistlejatele pannakse välja ametlikule teadetetahvlile, mis asub regatibüroos.
10.2. 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“.

11. VÕISTLUSALA
11.1. Võistlusalade asukohad on näidatud regati võistlusteate ja purjetamisjuhiste lisas.
11.2. Stardiala on ala, mis jääb 50 meetri sisse stardiliini ükskõik millisest punktist.
11.3. Võistlusala on ala, kus võib võistelda, pluss 50 meetrit.

12. ETAPI PUNKTIARVESTUS
12.1. Kehtivad RRS Lisa A ja Lisa B muudatused.
12.2. Kõikides võistlusklassides kehtib vähempunktisüsteem.



12.3. Mahaviskamised:
1-2 sõitu               0 mahaviset
3-4 sõitu               1 mahaviset
5-7 sõitu               2 mahaviset
8-11 sõitu             3 mahaviset
12-15 sõitu           4 mahaviset
16 ja enam sõitu   5 mahaviset.

13. START
13.1. Kehtib RRS lisa B stardisüsteem 2, mis muudab reeglit 26.
13.2. [NP] Võistlejad kelle stardiprotseduur ei käi, peavad hoiduma stardialast eemale.

14. VASTUTUS
Võistlejad osalevad võistlustel 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

15. 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 ajavahemikul.

16. [DP] [NP] OHUTUSEESKIRJAD
16.1. Kõik  võistlejad peavad kandma kiivrit ning löögivesti. 
16.2. Võistlejate tähelepanu pööratakse RRS Põhireeglitele 1 ja 4. Eriti peavad võistlejad hindama oma võimekust,
paadi seisukorda ja olema kindlad, et nad suudavad startida ning võistelda ilma igasuguse riskita mis võib tuleneda
tuule tugevusest, vee ja ilmastikuoludest.
16.3. Laud, kes katkestab võistlussõidu, peab sellest informeerima Võistluskomiteed (välja arvatud kui seda ei ole
võimalik teha merel) ja Regatibürood nii ruttu kui võimalik.

17. ABILAEVASTIK
17.1.  Tugiisikute paadid peavad jääma Stardi-  ja  Võistlusalast  (nagu defineeritud NoR/SI  punktides 11.2.,  11.3.)
väljapoole.
17.2. Hädaolukorras on kõik treenerid ja võistlustega seotud isikud kohustatud osutama kõikvõimalikku abi IGALE
isikule või paadile kes on ohus või vajab kõrvalist abi.

18. VÕISTLUSTE KARIKASARJA EDETABELI KOOSTAMINE
8.1. Sarja edetabeleid peetakse nii üldarvestuses kui ka teistes (vt. P.3.) arvestuses.
8.2. Võistlussari loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 1 (ühe) etapiga.
8.3. Sarja koondtulemustes kehtib enampunkti  süsteem. Edetabeli  punktiarvestus toimub vastavalt iga võistleja
etappidelt saadud lõpptulemustele. 
Punkte jagatakse järgmiselt:
1. koht - 100
2. koht -   99
3. koht -   98
4. koht -   97
jne.
Võistlusel mitteosalenud võistleja tulemus antud võistlusel on „0“.
8.4. Edetabeli koostamise aluseks on kõikide Võistluste lõpptulemused.
8.5. Võistluste sari on maksimaalselt 3 (kolme) etapiline. Sarja kokkuvõttes tehakse mahaviskamised alljärgnevalt:
8.5.1. 1–2 etappi mahaviskamisi ei ole
8.5.2. 3 etappi 1 halvima etapi mahaviskamine
8.6.  Edetabeli  lõplik  punktisumma igas  võistlusarvestuses  saadakse vastavalt  kõikidel  Võistlustel  (sooritatud on
mahaviskamised vastavalt punktile 8.5.) saavutatud lõpptulemuste liitmise teel.
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