
EESTI JAHTKLUBIDE LIIT

AVAMERE KOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, Pirita tee 17
Kalev Jahtklubi                                                                           08. aprill 2013

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

Koosoleku juhataja: P. Volkov

Protokollija: I. Ilves

Koosolek algas: 17.15 

Koosolek lõppes: 19:00

Päevakord:
1. Avamere Eesti Karikavõistluste juhend
2. Avamere Eesti Karikavõistluste Võistlusteated
3. Avamerekomisjoni koosseis, töökord ja ülesanded
4. Royal Ocean Cup 2013 Eesti esindamine
5. Muud küsimused

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Avamere Eesti Karikavõistluste (AEK) juhend
S.Feofanov: EJL poolt kinnitatud AEK juhendis tuleks teha mõnigad muudatused.  

• Koefitsendid võiksid olla järgmised: 
MV koefitsent 1,2
Watergate regatt 1,1
Tallinna MV lühirajal 1,1
Ruhnu regatt 1,0
Kessu regatt 1,0
• Üks regatt võiks sarja sõitudest maha minna nagu 2012 a. oli.
• Kõik võistlejad loetakse võistlenuks va. DNC ja DNS. Karikasarja punkte saavad 

startinud jahid. Mitme võistlussõiduga regatil peab vähemal ühel sõidul olema startinud.

Otsustati: Kinnitada Juhendi muudatused vastavalt tehtud ettepanekutele.

2. Avamere Eesti Karikavõistluste Võistlusteated
Kessu regatt – S.F.: LYS-grupil väärtuseks 1,14, teistel regattidel on 1,33, miks? 
I.V.: Kuna enamus LYS jahte on siiski väiksed ja varasemalt pole suuri LYS jahte võistlemas 
käinud, siis selline on HJK otsus.
Watergate – I.Ilves tutvustas Watergate Võistlusteadet
Ruhnu -  E.Alamaa tutvustas Ruhnu regati Võistlusteadet.
KJK esitab Tallinna meistrivõistluste Võistlusteate 



3. Avamerekomisjoni koosseis, kodukord ja ülesanded
Komisjon vaatas üle Pärnu Jahtklubi poolt koostatud töökorra projekti, teised klubid 
ettepanekuid ei teinud ning nõustusid PJK koostatud dokumendiga. 
O.Kallas: komisjoni esimehe valimine võiks ja peaks toimuma sarnaselt EJL juhatuse valimisele 
iga nelja aasta tagant ning komisjoni esimehe peaks määrama EJL juhatus nagu seni. Esimees 
komplekteerib endale komisjoni vastavalt komisjoni iseloomule ja vajadusele, et tekiks 
hästitoimiv erialakomisjon.
P.Volkov: Esimehel peaks olema õigus nimetada kuni kolm nõunikku komisjoni koosseisu.
Komisjoni ülesandeid arutati, lisaks PJK ettepanekutele teistel klubidel täiendusi ei olnud, 
nõustuti PJK ettepanekutega kuid lõplik arutelu ja ettepanekute esitamine EJL juhatusele võiks 
toimuda mais toimuval koosolekul.

Otsustati: Komisjoni töökorda teha O.Kallase ja P.Volkovi poolt tehtud muudatusettepanekud 
ning esitada EJL juhatusele kinnitamiseks.

AK kodukord – Lisa 1.
AK ülesanded – Lisa 2.

4. Royal Ocean Cup 2013 Eesti esindamine
M.Sepp teeb klubidele levitamiseks pöördumise, millised jahid tahavad minna Eestit esindama 
Bornholmi võistlema. Huvitatud alused peaksid teatama 15.maiks.
M.Sepp – Eestit esindavad jahid võiksid regati kulude osas koondada Eesti Match Race Liidu 
alla. Sepp avaldas lootust, et projektile kavatsetakse küsida toetust Kultuurkapitalist ja HMNst ja 
teistelt võimalikelt toetajatelt.

Otsus: AK otsustas Mati Sepa ettepanekud kinnitada.

5. Muud küsimused.
I.Ilves: peaksime arutama ja leidma võimaluse avamere purjetamisele rahaliste vahendite 
hankimiseks, et tagada kõige esmasem meediakajastus riigisiseste sündmuste ja kõige 
olulisemate rahvusvaheliste regattide kajastamiseks. Arutati erinevaid rahastamise võimalusi. 
Arutelu jätkub järgmisel koosolekul.

Palve EJLi - Teha komisjoni kogu koosseisule omaette meiliaadress avameri@puri.ee

Uus koosolek toimub 10.mail kell 17.10 Kalev Jahtklubi Kapteni kajutis.
Päevakorras on EJL arengustrateegia, avamere purjetamise rahastamisest.

Koosoleku juhataja Protokollija

Peeter Volkov Indrek Ilves



Lisa 1.

Avamere Ko mis jon i  (AK) t öökord 8.04.2013

1. AK  koosseis.

◦ AK moodustatakse jahtklubide volitatud esindajatest, kellede jahid osalesid möödunud 
kalendriaastal EJL avamere karikavõistlustel. 

◦ Üle 10 osalenud jahi annavad jahtklubile õiguse 2 esindaja nimetamiseks.
◦ AK koosseisu võib kuuluda kuni 3 nõuniku, nende määramise otsustab AK esimees.

2. AK  juh t i m ine

◦ AK tööd juhib esimees, kes kutsub kokku ja viib läbi koosolekud.
◦ AK esimehe määrab Eesti Jahtklubide Liit neljaks aastaks.

3. Kooso le ku te  aeg ja  koh t

◦ Korralised koosolekud toimuvad iga kuu oktoobrist kuni aprillini.
◦ Erakorralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
◦ Koosolekud toimuvad üldjuhul ESS Kalev Jahtklubi ruumes.

4. Kooso le ku tes t  info r meer i m ine ja  päevakord

◦ Üks nädal enne koosolekut saadetakse igale komisjoni liikmele:

▪  Täpne info koosoleku toimumise aja ja koha kohta

▪  Koosoleku päevakord ja vajadusel täiendavad materjalid.

◦ Ühe  nädala  jooksul  peale  koosoleku  toimumist  saadetakse  igale  komisjoni  liikmele 
koosoleku protokoll.

◦ Kümne päeva jooksul pannakse protokoll üles EJL kodulehele.

5. Kooso le ku  läbiv i i m ise ko rd, o tsus te  vas tuvõ t m ine.

◦ Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.
◦ Otsused tehakse lihthääleenamusega. Häälte võrdsuse puhul otsustab koosoleku 

juhataja hääl.
◦ Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest.
◦ Koosolek on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt kolme jahtklubi esindajad.
◦ Otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega. Juhul kui hääled jagunevad võrdselt on 

otsustav esimehe hääl.
◦ Koosolekut protokollib komisjoni sekretär, tema äraolekul keegi komisjoni liikmetest. 

Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.



Lisa 2.

ÜLESANDED JA EESMÄRGID

      

Avamere  ko mis jon  (AK)  on Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) alakomisjon, mille eesmärk on 
koordineerida avamere purjetamisega seonduvaid küsimusi:

REGATID JA KLASSIPOLIITIKA
◦ EJL avamere võistluste kalenderplaani koostamine
◦ Regattide läbiviimise delegeerimise otsustamine
◦ Eesti tiitlivõistluste ja karikavõistluste standardid
◦ Klassipoliitika kujundamine

TURUNDUS
a.i. Meediakajastus, nii kohalike kui ka rahvusvaheliste uudiste kajastus 
a.ii. Meediatöö välismaal, Eesti kui purjetamiskoht, regatide reklaam
a.iii. Lobbytöö nii riiklikul kui omavalitsuse tasandil purjetamise propageerimisel, Eesti kui 

purjetamisriigi arendamisel
VAHENDID

1. Vahendite  (sh  EAS  turundusvahendid)  leidmine  avamerepurjetamise 
propageerimiseks ja arendamiseks ning nende kasutamise korraldamine.

RAHVUSVAHELISED VÕISTLUSED JA SUHTED

1. Tiitlivõistluste toomine Eestisse

1. 2016 ORC MM korraldamine Pärnu

2. Eesti esindamine rahvusvahelistel suurvõistlustel.

3. Turvalisuse nõuded, koolitused, sertifitseerimine.


