
EESTI JAHTKLUBIDE LIIT

AVAMERE KOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, Pirita tee 17
Kalev Jahtklubi                                                                           04. veebruar 2013

Koosolekul osalejad: Peeter Volkov (esimees), Toomas Soots, Peter Šaraškin, Rait Riim,  Indrek 
Viiret, Marko Saarlaid, Sven Feofanov, Indrek Ilves, Avo Tihamäe, Piret Salmistu,  Eero Pank, 
Mati Sepp, Juss Ojala, Tanel Peeters.

Koosoleku juhataja: P. Volkov

Protokollija: P. Salmistu

Algus 17.30

lõpp: 18.45

Päevakord:
1. Muhu Väin 2013 võistlusteade (NOR)
2. Avamerekomisjoni töökord

1. Muhu Väina regati võistlusteade (NOR)
A. Tihamäe – MV NOR on põhimõtteliselt paigas. 
Olulisemad punktid, mis korraldustoimkonnas läbi räägitud:
* Mõõdukiri peab olema välja antud hiljemalt 30.06.2013
* 4 ORC klassi, 2 LYS klassi ja Folkbooti. LYS1 klassi kõrgeim väärtus saab olla maksimaalselt 
1,33.
* Vähendada folkbootidele osavõtutasu 180lt 130le eurole. 
* Punktiarvestus: sõltuvalt EJLi avamerekarikasarja arvestusest, kuid soovitavalt Performance 
Line Offshoe ja Inshore meetod.
* Distants ja ajakava:
L 13.07 Registreerimine 11.00-20.00
P 14.07 8.00-9.00 Registreerimine

  13.00 Haapsalu - Heltermaa 15-30 meremiili
E 15.07 10.00 Heltermaa - Kuivastu 21-40 meremiili
T 16.07 10.00 Kuivastu-Pärnu 47-70 meremiili
K 17.07 12.00 Pärnu lühirada + õhtul galaõhtu
N 18.07 18.00 Pärnu - Roomassaare 70-95 meremiili
R 19.07 Vaba päev Roomassaares 

  18.00 Gala Kuressaares + autasustamine
L 20.07 10.00-15.00 Roomassaare ring + kl 17.00 lõpetamine ja õhtul pidu

M. Saarlaid – Võistlusteatesse viide, et etappide alguskelleaajad saavad määratud juhistega. 
Pärnu-Roomassaare etapi juurde märge „ööetapp“.
S. Feofanov – Kas on vajalik mõõdukirja esitamine 2 nädalat ette? Kas see ei ole liiga pikk aeg? 



M. Sepp – See vajadus võib tekkida kindlasti, et hiljem mõõdukirja esitada. Tavaliselt on see 
peavõistlusjuhile kirjutatud avaldusega toimunud.
P. Volkov – NORis peab olema tagatud protseduur, et vajadusel on võimalik mõõdukirja muuta. 
Kas jätame 7 päeva või 30.06.?
M. Saarlaid – See on tehnilise komisjoni teema, tark on ehk neilt küsida?
S. Feofanov – V. Rosme on ise teinud ettepaneku, et mõõdukiri oleks olemas 7 päeva ette.
Komisjon oli selle ettepanekuga nõus.
S. Feofanov – V. Rosme ettepanek, et ORC 4. grupp oleks GPH 700,1-780. See välistaks 
folkbootide sattumise ORC 4. gruppi.
P. Volkov – Lisada nimetatud ettepanekud võistlusteatesse ja esitada EJLile kinnitamiseks. 
Klubidevahelise koostöö osas on ootus, et kõikides sadamates oleks Muhu Väina regatile 
vääriline korraldus.

2. Avamerekomisjoni koosseis ja kodukord
P. Volkov – Erinevatest klubidest on komisjonis erinev hulk esindajaid, lisaks on terve hulk muid 
kutsutud isikuid. Kuna komisjon on nõuandev organ, siis tulenevalt EJL põhikirjast on ettepanek 
– kui teemade arutamisel ja otsustamisel konsensust ei leita, on otsustavaks komisjoni esimehe 
arvamus. 

E. Elstein – EJLi juhatus pani mulle ülesandeks olla kursis avamerepurjetamise teemadega. EJLi 
juhatus on koostamas 4 aastaks EJLi arengustrateegiat – sellesse on võimalik sisse kirjutada ka 
teiselaadseid tegevusi. 21. veebruaril on EJLi juhatuse strateegiakoosolek, kuhu saab esitada 
erinevaid ettepanekuid komisjonidelt. Kuna EJLi juhatuses ei ole avamerepurjetamisega kursis 
olevaid isikuid, võiks see asjatundlik komisjon siin võtta rohkem vastutust. Pärnu Jahtklubis 
arutasime teemasid, millega tuleks rohkem, paremini ja sügavuti tegeleda, et need siis läbi 
avamerekomisjoni esitada EJLi juhatusele. 
P. Volkov – Kas EJLi juhatusel on mõte ka institutsionaalseid muudatusi teha?
E. Elstein – Juhatus on selleks valmis. Klubid ja komisjon esitaks oma nägemused ja ettepanekud 
juhatusele, et juhatus saaks ka sisulisi muudatusotsuseid vastu võtta.
M. Saarlaid – Klubid võiks arutada omavahel läbi avamerekomisjoni rolli ja iga klubi teeks 
sellest oma nägemuse. Paneme need kõrvuti lauale ja võtame arvesse kõiki mõtteid.
P. Volkov – Üleskutse klubidele esitada omapoolsed ettepanekud.
M. Sepp – Ega avamerepurjetajad ei ole ka ise ülemäära aktiivsed olnud muudatuste tegemiseks.
M. Saarlaid – Kuna EJLi juhatus on andnud meile võimaluse otsustada, kuidas asju paremini 
teha, siis tuleb meil see vastutus võtta ja võimalus kasutada.
E. Pank – Kuna ei Mati ega mina ei kuulu kusagile klubisse, siis antud hetkel ei saaks me ka 
hääletada?

P. Šaraškin – On mitmeid teemasid, mille puhul on küsimus, kes peaks nendega tegelema. 
Näiteks Royal Ocean Cup teema – Võistlus on rahvulike meeskondadae vahel, igas meeskonnas 
3 jahti. X35, ORC GPH<600, ORC GPH>600. Ülesehitus on umbes nagu Admiral's Cup'il, aga 
tehud Balti merele. Koostamisel on Baltimaade rahvusjahid. Korraldajad soovisid kokku panna 
15 tiimi registreerimisega 1. veebruariks, kuid seda tähtaega pikendati veebruari lõpuni. 
Osavõtumaks 3400 euri vähendati ka juba 1700-le. Kes sellel teemal võiks suhelda ja 
koordineerida? 
M. Sepp – Kui tulijaid oleks, siis ma võtaks ka X-35 „putitamise“ ette. 
P. Šaraškin – Siit oleks Juss Ojala, Sugar, Olympic Online?
I. Viiret – Peab olema vähemalt 1 aktiivne kapten, kes kutsuks siis ka teised kaasa.
M. Sepp – See on küsimus komisjonile, kas Eesti poolelt oleks olemas toetus kajastuse jms näol.
M. Saarlaid – Saaremaalt oleks ilmselt tulemas Katariina Jee.



J. Ojala – Kursis oleme aga 10 mehe eest ei saa rääkida praegu.
P. Šaraškin – Öeldud on, et veebruari lõpuks garanteeritakse 1 koht maa kohta.
M. Sepp – X-35 arvu teades oleks laeks 10 jahti. 
P. Volkov – Kes selle teemaga tegelema hakkaks? Mati Sepp?
M. Sepp – Ma proovin kaardistada huvi ja uurin võimalusi ning annan asjaosalistele teada.

P. Volkov
Kodukorra osas ettepanek: seni kuni ei ole muid ettepanekuid, on igal komisjoniliikmel 
hääletamisel 1 hääl. Ja kui poolt-vastu hääled on võrdsed, siis on otsustavaks komisjoni esimehe 
hääl.

R. Riim – Lahtiseks jäi küsimus: Kuidas korraldada avamerekomisjoni tööd?
I. Ilves – Saadan Pärnu mõtted arutamiseks. Mõte oleks panna kirja ka avamerepurjetamise osas 
arengumõtted ja laiemad eesmärgid nii rahvusvaheliste võistluste korraldamise osas kui ka 
saavutuste osas.

Vajalik koostada juhend – Avamere Karikasarja võistluste aluspõhjaks oleks hea võtta ühtne 
juhend. M. Saarlaid räägib M. Ausmaniga.

Järgmine kord arutame: gruppide piirid, klubide ettepanekud kodukorra ja töökorralduse 
osas, EJLi avamerepurjetamise karikasarja juhend.

Uus koosolek toimub 4. märtsil kell 17.15 Kalev Jahtklubi Kapteni kajutis.

Koosoleku juhataja Protokollija


