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1. EJLi uue presidendi Egon Elsteini külaskäik

Elstein - Avamerekomisjon on nagu liit liidus, kellele võiks olla oma eelarve ja tegevused. 
EJLi juhatus kinnitas teisipäevasel (11.12.) koosolekul avamerekomisjoni ettepanekud, v.a LYS 
karikasarja juhend, mida pole ka komisjoni laua taga veel kinnitatud.
Egon andis ülevaate ORC aastakongressist Omaanis ja norrakate üleminekust ORC Club 
mõõdukirjadele. ORC Club on rahvusvaheliselt just see süsteem, mis on aluseks võistlusspordile. 
Selle süsteemiga on kõik rahul ja õnnelikud. Et pilt oleks selge ja arusaadav.
Ettepanek kasutada Muhu Väina regati reklaamiraha, mis on EJLi eelarves, ORC ja LYS süsteemi 
arendamiseks Eestis. 
Volkov – Liidu juhatuse seisukoht oli selge, et tuge pakkuda neile, kellel kerefaili pole nende 
saamiseks. Ja kiideti heaks ettepanek, et Eesti MV tiitli 2014 saavad kuni 1,08 koefitsiendiga LYS 
jahid. Tehniline komisjon peaks tegelema nende kerefailide hankimisega.

Elstein - Omaanis oli jutuks, et EM2015 formaat võib veidi muutuda, et ta ei sarnaneks üks ühele 
MMi formaadiga, kuid otsuseid vastu ei võetud.

Volkov - Komisjon võiks nimetada ühel hetkel nö ORC Officeri, kes ORC infot hakkab komisjonile 
ja ka klubidele vahendama, mille põhjalt teha objektiivsed otsused.
Akermann - Komisjonil peaks olema pikem perspektiiv ja nägemus, et järgida trendi ja minna üle 
ORC Clubile. Tänane süsteem ei ole arendav.



Pank - Kuna purjetajate kommuun on nii suur, siis tuleb ka mõelda. kuidas me siin laua taga 
arutatavaid teemasid ja otsuseid kommunikeerime. Et ei tekiks erinevaid arusaamu. 
Saarlaid – Meil võib igaühel olla oma isiklik arvamus, aga me esindame siin klubisid ja klubide 
arvamusi, mis sõnumit peame ka siit välja edasi andma. Alati ei pruugi isiklik ja klubi arvamus 
kokku minna.
Viiret - Kas otsus LYS tiitli väljaandmise kohta puudutas vaid aastat 2014 ehk üleminekuperioodi?
Volkov - Otsus EJLi juhatuses tehti just eelmise korra komisjoni ettepaneku põhjal. Kui järgmisel 
aastal peaks tekkima takistus, et puuduvaid kerefaile veel ei saa, võib ka järgmisel aastal veel 
seesama otsus pikeneda ka aastale 2015.

Karikasarja juhendid:
Folkboodid – klassi poolt arutatud ja kokku lepitud 
Veerandtonnised - Andres Aaviku/Priit Põldmaa poolt juhend? Viiret küsib
LYS – Sven Feofanovi poolt saadud.
ORC – olemas
Otsustati: Jaanuari koosolekuks on kõik juhendid olemas ja kinnitatakse, et EJLi juhatus 
saaks need omakorda kinnitada.

2. 2014. võistluskalender

Watergate ja Kessu regatt – kuidas neid omavahel sobitada? Haapsalu ja Pärnu klaarivad selle 
omavahel ära. Üks võimalus - Kessu regatt Muhu Väina warm-upiks, ehk samale nädalalõpule, kui 
algab Muhu Väin?
BOW / ORC Eesti MV – 22.-24.august 2014
Otsus: Komisjon on kalendrid üle vaadanud ning Pärast Kessu ja Watergate’i aegade 
selgumist saab need EJLile kinnitamiseks saata.

3. Muud küsimused

3.1. Aivar Tuulbergi ja Karl-Hannes Tagu kiri avamerekomisjonile
Küsimus ja ettepanek oli välisvõistluste osakaalus – komisjon leidis, et võimalus arvamuse 
avaldamiseks oli antud kõigile ja kuna seda õigel ajal ei kasutatud, siis tõstatatud küsimust 
pikemalt ei arutatud. Info võeti teadmiseks.
3.2. Rait Riim – Suurte jahtide võimalus minna MV-s ORC-st LYSi et võita just Väinas 

Eesti meistritiitel – kas me näeme selles probleemi tulemas?
Pank – Ma eeldan, et jahid, kes võistlevad BOWil ja lähevad ka MMile, siis sõidavad nad ka 
Väina ORC-s, mitte ei lähe tiitlit püüdma LYS-klassis.

3.3. E-paadi loomise idee – Kalev Kaal
Ideed ja mõtet pidi esitlema tulema Kalev Vapper, kuid tööülesannete tõttu ei õnnestunud 
tal seda teha. Ideed tuli esitlema Alfa Yacht Production OÜ esindaja Kalev Kaal.
Kaal – Idee: Eestil oleks oma paadiklass, 20-24-jalane, osaliselt riiklikult finantseeritud, 
klubidele kättesaadav, monotüüp kiiljaht, universaalne, tõstetava kiiluga, klubides 
rentimiseks ja matchiks sobiv. 24-jalane treileripaat on Rootsi tootjal juba olemas, mida 
saab kohandada. Tootja oleks Alfa Yacht Production. Kas selline idee on mõttekas ja 
vääriks edasiarendamist?
Erinevus melgesega on vähem sportlikkust, sobiv kruiisimiseks, saab kohandada klubi 
match race’iks, lai kokpit. Rahastamise mõte oleks sarnane nagu RS Fevadel ja 29eritel. 
Leitaks ka osaline riigi ja ELi tõukefondide toetus. Basic hind oleks 25000, hea varustusega 
oleks juba 30000 eurot. See oleks kasvulava ka svertpaadil lõpetajatele sellele üle minna, 
et tekiks kogemus nagu Pärnus on Pille-Riin ja Saaremaal Maris.
Pank – klubid peaks kaaluma ja arvutama, mis selle süsteemi ülevalpidamine ressurssi 
nõuaks. 



Ettepanek on, et presentatsiooniga käidaks klubides ja selgitataks, mis selle idee mõte ja 
perspektiiv on.
Paadi prototüüp oleks Diva 24 DC - veebileht: www.divayachts.se 
Komisjon võttis info teadmiseks.

Järgmise korra teemad:
1. Karikasarja juhendid
2. NORid – MV ja BOW
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