KAKUMÄE 2018
14.Juuli,Tallinn,Kakumäe sadam

Võistluste juhend
Organiseerija
JETIRENT.EE
Võistluste peakorraldaja Rainer Nikiforov +372 5247 666
Võistluste juht (O.O.D.)
Peakohtunik - Rainer Nikiforov +372 5247 666

Eelregistreerimine
Trükitud e-maili saab saata aadressil info@jetirent.ee või SMS teel GSM: +372
5247 666 sisu näeb välja klass_ võistleja nimi_ Stardinumbrid väljastab
korraldaja võistluspaigas.
Võistlusklassid paatidele.
I. Päramootor 2T ja 4T kuni 30hj ilma väikelaevajuhi tunnistuseta.
II. Päramootor 2T kuni 50hj ja 4T kuni 70 hj.
III. Päramootor 2T kuni 135hj, 4T kuni 150hj. Sisemootor kuni 4300cc.
IV. Päramootor 2T üle 135hj, 4T üle 150hj. Sisemootor üle 4300cc.
Võistlusklassid jettidele
I. Jetid Spark
II. Jetid Runabout
III. Jetid SKI

Võistluste rada
Võistlus rada Kopli lahel, Haven Kakumäe sadama juures - umbes 3 km. pikk.
Pöörded tähistatud ( punaste poidega.)
Start
Start toimub veest, töötava mootoriga .Start antakse lipuga.
Võistluste pikkus on 30 min., paatkond/ jett kes läbib rohkem ringe on võitja.
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Ohutus
• Kõik sõitjad (piloot ja kaassõitja) peavad kandma kiivrit ja päästevesti.
• Kiivreid ja päästeveste võimalus saada organisaatorilt. Vajalik etteteatamine!
• Paadis peab olema aer, meditsiini komplekt, puksiirköis.
Turvamine
Võistluse ajal on kohal med. töötaja ja päästepaadid .
Osavõtu tasu
Osavõtumaks 30 Eur-i paadi kohta.
Tasumine kohapeal sularahas.
AUTASUSTAMINE
•
•

Iga võistlusklassi kolme paremat ekipaazi autasustatakse karikatega.
Eriauhinnad parimale alumiinimum- ja kummipaadiga osalevale võistkonnale.

Võistluste dokumendid
• Paadi registreerimistunnistus
• Paadijuhi load (kuni 30 hj. pole nõutav)
• Jetijuhi load või võistluslitsents
Keskkonna reostuse kaitse
Kõik bensiinimootoritel paatidega võistlejad peavad tagama, et nende kütus ega
määrdeõlid ei satuks vette, ega maapinnale, mootorialused saastematid on
kohustuslikud!
Keskkonna ja territooriumi reostamise trahvi kaasnemisel tasub trahvi
süüdlane.

Ajakava
LAUPÄEV 14. JUULI 2018
11:00 – 14:15 registreerimine ja tehniline kontroll
Info tel. 52 47 666
14:15
15:00
16.00
17:00

Võistlejate koosolek
Jettide start
Paatide start
Võistluste pidulik autasustamine suurel laval

NB! Võimalikud juhendi muutused ja täiendused tehakse teatavaks võistlejate
koosolekul. Osalemine võistlejate koosolekul on kohustuslik.
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