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1. Avamerekomisjoni sisend EJL strateegiale 2013-2016
O. Kallas andis ülevaate EJL juhatuse poolt koostatud strateegiast. 
EJLi juhatus soovib Avamerekomisjoni sisendit ja ettepanekuid osale “Avamerepurjetamine ja 
huvipurjetamine”.
M. Sepp  - Avamerepurjetamine on kõige massilisemalt rahvast haarav purjespordiala. Võiks 
olla suurem side ja koostöö olümpiapurjetamise ja avamerepurjetamise vahel.
P. Šaraškin – Endised olümpiapurjetajad on tänaseks avamerepurjetamises oluliselt targemaks 
saanud kui nad olid seda tippsporti tehes. Ja nende kaasamine ja teadmiste kasutamine 
avamerepurjetamises on väga tervitatav.
M. Saarlaid – Klubide vahel võiks olla tihedam koostöö saamaks teada, kuhu liiguvad noored 
purjetajad ja mida nad teevad. SMSist tulnud noored näiteks sõidavad täna Tallinnas KJK 
jahtidel.
M. Sepp – Inglismaal ja Uus-Meremaal antakse purjetamiskoolitust teisiti. Seal kaasatakse 
olümpiakoondis match-race võistlustele tiimitöö tegemise eesmärgil, startide ja manöövrite 
treenimiseks. Soome olümpiakoondisel on kohustuslik osaleda match-race treeningutel ja 
kliinikutes. Meie kevadisel Ice Breaker Cupil käib suur hulk Soome olümpiakoondise 
purjetajatest. Ka meie oma tipp-purjetajatel oleks nendelt võistlustelt paljut õppida.
R. Riim – Rahvusvaheliste avamerepurjetamisvõistluste toomine Eestisse – lisada strateegiasse 
eesmärkide juurde.
PJK-l ja SMS-il on ¼-tonnised jahid, mida klubi rahastab ja noored saavad harjutada 
avamerepurjetamist. KJK-l võiks sarnane arendus olla.



Avamerekomisjon pidas vajalikuks parandada ka tehenilise toe valdkonda – mõõtmisvaldkonna 
tugevdamine, ESTLYS süsteemi arendamine, mõõdusüsteemide selgitustöö.
P. Volkov – Ambitisioon võiks meil olla ka seadusandluse juures olemine. Lisada see eesmärk 
avamerepurjetamise ja huvipurjetamise juurde.

Otsustati:
Täiendada EJLi 2013-2016 strateegiat järgmiste eesmärkide ja tegevustega:
Eesmärgid

• Avamerepurjetamine täiendab olümpiakoondist – populariseerime purjesporti
• Rahvusvaheliste purjetamisvõistluste toomine Eestisse
• Avamerepurjetamist puudutava seadusloome juures nõuandvaks organiks 

olemine
Tegevused:

• Endiste tipp-purjetajate kaasamine avamerepurjetamisse.
• Purjetamis-community tugevdamine 

2. Avamerepurjetamise rahastamine
Reklaamirahade laekumise osas tehtud EJLi juhatusele ettepanek – seda kasutatakse edaspidi 
avamerepurjetamise turundustegevusteks. Ettepanek läks läbi.
I.Ilves – Me peame nüüd konkreetsed tegevused kirjeldama ja need ka rahaliselt hinnastama, 
avamerekomisjonis arutama ja alustama võimalike tegevustega.
M. Sepp – Mõõdukirjadele võiks vabalt juurde kirjutada 20 eurot. Reaalne oleks saada juurde ca 
3000 eurot aastas.
O. Kallas – 2012.a eest on laekunud veidi üle 2000 euro.
Arutelu reklaamikoodeksi üle – vajalik selgitus ja eestikeelne lihtsustatud skeem. Teeme 
ettepaneku EJLile reklaamikoodeksi tõlkimiseks.
P. Volkov – Klubid peavad siis ka ise jälgima reklaamimaksu laekumist ja teavitama purjetajaid, 
milleks seda raha kogutakse.
I.Ilves – Konkreetsed tegevused tuleb kirjeldada ja kokku leppida meili teel. Vajadusel koguneb 
väiksem seltskond tegutsemiseks.
Otsustati:
Teha ettepanek EJLile reklaamikoodeksi tõlkimiseks ja lihtsustatud skeemi tegemiseks.

3. ESTLYS mõõtmissüsteemi selgitused – A. Tetsmann
Arve Tetsmann ise koosolekul ei osalenud – tema saadetud selgitused:
“Erinevused võistlusväärtustes on tingitud erinevustest konkreetsete jahtide andmetes, näiteks 
purjepinna suurusest, sõukruvi tüübist jne. Samuti mõnel jahitüübil on kaks erinevat 
purjestust (Dufour 40 HR ja LR). Guyline 355 (Ridas 35) võistlusväärtust on nii Soomes kui meil 
pidevalt suurendatud : Soomes 1.18kuni 1.23, meil 1.20 kuni 1.23 (2013. aastal). Tuleb veel 
märkida, et sõltuvalt mõningatest erinevustest võistlusväärtuste määramises ei tunnista  nii 
Rootsi kui ka Soome üksteise välja antud mõõdukirju, samuti kui ka teiste maade mõõdukirju.”

P. Šaraškin – ESTLYS palli korrigeeritakse vastavalt võistlustulemustele, mitte jahi mõõtmetele. 
Mõte on see, et erinevad jahid saavad koos võistelda. Kui üks jaht saab jooksvalt väga häid 
tulemusi, siis järgmiseks aastaks määratakse talle jahile halvem pall, et ka teistel oleks 
võiduvõimalus.
See on tulemustepõhiste mõõdukirjade süsteem. See süsteem ei ole mõeldud tiitlite jagamiseks, 
vaid pigem klubivõistlusteks erinevate jahtide koos võistlemisel.

Teeme ettepaneku, et tehniline komisjon tegeleks selle süsteemi selgitamiseks ja mõõdukirjade 
adekvaatsemaks muutmiseks. On mõningad ebakõlad ja küsitavused, mis vajavad lahendamist. 
Näiteks Soomes, Rootsis, Lätis ja Leedus on jahil sama pall, aga Eestis on soodsam pall. 



Eesmärk ei ole tülisid lahendada. Kui tehniliselt ei ole objektiivsus võimalik, siis ei saa selle 
põhjal ka tiitleid välja anda.

Otsustati:
- Teha EJLi tehnilisele komisjonile ettepaneku tegeleda ESTLYS süsteemi 

selgitamise ja mõõdukirjade adekvaatsemaks muutmisega.
- Planeerida sügiseks arutelu koos tehnilise komisjoniga vaadates suviseid 

tulemusi.
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