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4. Muud küsimused
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1. Komisjoni tegevuskava

1.1. EJL  Avamerekomisjoni koosseis – ootame klubide ettepanekuid komisjoni liikmete osas 
uueks tööperioodiks, lisaks nimetab komisjoni juhataja omalt poolt kolm nõunikku. 
Klubidelt ootame kiiret reageerimist septembrikuu jooksul.

1.2. Kokku panna järgmise hooaja töökava. Egon Elsteiniga (EJLi juhatuse liige) on plaane 
samuti arutatud. 

Arutelu käigus nimetatud erinevad teemad komisjoni tegevuskavasse:
1. Mõte muuta EJLi karikasarja ja selle arvestust – Eero Panki ettepanek. 
2. Muhu Väina regatt – eraldi teema. Hetkel kokkulepe, et kolm klubi korraldavad. Ka see 

on arutelu teema. Kui on muid ettepanekuid, tuleb seda arutada, juhatusele esitada ja 
kinnitada. Tiimis peaks olema üksmeel. 

3. Võistluskalender – vastavalt klubide kalendrile ja välisvõistlustele. 
4. Litsentseerimine.

Rait Riim:
5. Mõõtjate ja tehnilise komisjoni arengu teema
6. Eesti võistlejad rohkem välisvõistlustele – selle seotus loodava edetabeliga
7. Välisvõistlejate toomine Eestisse

Eero Pank – Põhimõte võiks olla see, et edetabeli punkte saab nii kodu- kui välisvõistlustelt. 
Gruppide piire ei oleks ja hooaja lõpuks selgub 3 parimat avamerejahti sõltumata gruppidest. 



Punktid võiks sõltuda osalevate jahtide hulgast. Laseks gruppide piirid üldse lahti ja see 
puudutaks vaid ORC jahte. Muhu Väin võib olla eraldi arutelu ja klubi võistlused on omaette 
teema. 2015.a EMi valguses võiks olla ka järgmise aasta Muhu Väina arvestus curve’i meetodi 
järgi.

Peeter Šaraškin:
8. Mõõtjate seltskonna värskendamine

Mati Sepp:
9. Avamerepurjetamise meediategevuste rahastamine ja nende tegevuste läbi 

välisvõistlustele minek ja promo. See teema vajab eraldi tegelemist.
Sven Heil:

10.EJLi karikavõistluse muutmine
11. Muhu Väina korraldamise teema – kas on mõtet kolmel klubil korraldada koos
12.Eesti Meistri tiitli jagamine pigem ORC jahtidele – arusaadavuse ja meediale 

arusaadavaks tegemise mõttes. Soodustada fliidis sõitmist.
Toomas Soots:

13.Mõõtmise parem korraldamine 
Indrek Viiret:

Ei oska teemasid rohkem lisada.
14.Eelarve teema – lisaks reklaamirahadele lisada mõõdukirjarahad avamerepurjetamise 

meediategevuseks? Või lisaks litsentsitasude rakendamine, mida kasutada samuti 
meediategevuste heaks.

Eero  Alamaa:
15.Turvalisus ja litsentseerimine – kvalifikatsiooni ja kogemuse küsimus.

a. Peeter Volkov – vana kooli meestel on hoopis teine kogemus. Saame teha nö 
oma tsunfti reeglid, kuid hädad tekivad jahtkapteni kvalifikatsioonist.

b. Peeter Šaraškin – see on suurem probleem ka meie naaberriikides Lätis ja 
Leedus. Õnneks on suuremad jamad väljaspool võistlusi, v.a see Saaremaa 
juhtum kevadel.

Peeter Volkov: Teen ettepaneku, et Eero Pank koondab seltskonna ja teeb nädal enne järgmist 
koosolekut projekti EJLi karikasarja asendamiseks avamerepurjetamise edetabeliga ja saadab 
selle komisjonile, mida koosolekul arutada.
Eero Pank – keegi kes on hästi kodus noorte purjetamise edetabeliga võiks anda nõu selle 
edetabeli koostamisel. See projekt oleks „ORC edetabel“.
Indrek Viiret: Karikasarja korraldamise juhend on EJLi lehel olemas.
Otsustati: et Eero Pank koondab seltskonna ja teeb nädal enne järgmist koosolekut 
projekti EJLi karikasarja asendamiseks avamerepurjetamise edetabeliga ja saadab 
komisjonile, et seda siis koosolekul arutada.

Muhu Väina korraldamise teema ja võistlusgrupid
Peeter Volkov – Org.komitee võiks teha distantsiettepanekud ja tuua need avamerekomisjoni. 
Katuseks ja raamatupidamise kohaks võiks olla EJL ja tegijad taanduvad nagunii inimestele. 
Eero Pank – Kui tahame eelarvet tekitada avameretegevuste jaoks, siis võiks küll seda mõelda, 
et see oleks katuse tegevus. Ja kui regatist jääks raha üle, siis see jääks edasisteks avamere 
tegevusteks.

Rait Riim – Palve, et ka avamerekomisjon saaks ka korraldajate kokkuvõtte Muhu Väina 
regatist.
Eero Pank – Muhu Väina regatt oleks ainsana siis see võistlus, mille grupid peame siin laua 
taga paika panema, arvestades ka vanemate jahtide osalemissoovi.
ORC piiriks jääks GPH700 ja ORC grupi saaks jagada kaheks ning piiri peale sattujad aidatakse 
kas ühele või teisele poole.



Veerandistele oma eraldi grupi tegemine? Selles osas leiti, et komisjoni tuleb kutsuda teema 
arutamiseks ka selle grupi esindajad – Priit Põldmaa ja Andres Aavik.
Otsustati: Indrek Ilves ja Muhu Väina regati korraldustiim valmistatavad Muhu Väina 
regati distantsiettepanekud ette ja esitavad komisjonile enne järgmist koosolekut.

2. Avamerepurjetamise meedia- ja turundustegevuste rahastamine

Egon Elstein – Homme on EJLi juhatuse koosolek. Esimese punktina on sinna välja pakutud 
turundusüksuse või turundusinimese leidmine – kogu organisatsioonile ehk nii avamerele kui ka 
noorte purjetamisele. Meil on täna ka konkreetne persoon, keda nende tegevuste jaoks kaaluda.
Indrek Ilves – Juhatustele võiks saata konkreetsest korraldusettepanekust pildi, et klubide 
juhatused oskaksid arutada ja otsustada.

Järgmine koosolek 14. oktoobril kell 17.

Koosoleku juhataja Protokollija

Peeter Volkov Piret Salmistu 


