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AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, Pirita tee 17
Kalev Jahtklubi

10. veebruar 2014

Koosolekul osalejad: Peeter Volkov (esimees), Piret Salmistu (KJK), Indrek Ilves (KJK), Toomas 
Soots (KJK), Sven Heil (KJK), Sven Feofanov (PJK), Indrek Viiret (HJK), Alari Akermann (PJK), 
Mati Sepp, Indrek Viiret (HJK – Skype), Marko Saarlaid (SMS)
Puudusid: Juss Ojala (Dago), Rait Riim (SMS), Eero Alamaa (RJK), Eero Pank, Peter Šaraškin,
Külalisena: Hard Perk, Andres Aavik
Koosoleku juhataja: Peeter Volkov

Protokollija: Piret Salmistu 

Koosolek algas: 17.15

Koosolek lõppes: 18.30

Päevakord:
1. Karikasarja juhendite kinnitamine
2. MV ja BOWi NORide ülevaatamine
3. EJLi strateegia rakenduskava arutelu avamerekomisjoni puudutavates punktides. 
4. Muud küsimused

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

1. Karikasarja juhendite kinnitamine
1.1. Kessu regatt – ORC suurte grupi karikasarjast Kessu regatt välja võtta.
1.2. Iga grupi tulemuste ja karikasarja jooksva seisu eest vastutajad lisada karikasarja 

juhenditesse – LYS grupp - Sven Feofanov, ORC - Sven Heil, ORC700+ - Andres Aavik, 
Folkboot – Hard Perk.

Otsustati: Kuna iga grupp on karikasarja juhendid komisjonile saatnud, siis need 
ühtlustatakse ja saadetakse EJLi juhatusele kinnitamiseks.

2. MV ja BOWi NORide ülevaatamine

2.1. MV NOR
2.1.1. Tehnilised nõuded regatil. Kuna MV veebilehele on lisatud varustuse kontroll-leht, mis ei 

vasta eelmisel koosoleku arutelule ja protokollile, siis võtta praegune kontrollileht MV lehelt 
maha, täiendada ja viia vastavusse avamerekomisjoni ettepanekutega ja anda koos MV 
NORiga kinnitamiseks EJLi juhatusele.

2.1.2. Osavõtutasu osalejapõhiseks muutmine. Arvutuste kohaselt tuleks keskmine tasu osavõtja 
kohta 37,… eurot. MV korraldustiim tegi aga ettepaneku kehtestada tasu suuruseks 40 
eurot. Komisjon arutas Rait Riimi ettepanekut osavõtutasu osas, mille kohaselt ei tohiks 
osavõtutasu olla kõrgem kui 37 eurot. Komisjon arutas ja tegi ettepaneku MV korraldajatele 
nõustuda 40 euroga osaleja kohta tingimusel, et iga jaht maksab osavõtutasu kindlasti ühe 
korraga märkides maksekorraldusse ka osavõtjate arvu. Komisjoni liikmed leidsid ka seda, 



et kuna MV korraldamiseks on klubid ise moodustanud korraldusmeeskonna, siis 
avamerekomisjonis ei saa iga klubi esindajad MV korraldustiimi otsuseid pidevalt arutada ja 
kahtluse alla seada.

2.1.3. Noortele soodsam osavõtumaks – see küsimus jääb MV korraldajate arutada ja otsustada. 
2.1.4. Folkbootidele eraldi ettekirjutus-erand tormifoka osas – ettepanek tehnilisele komisjonile.
2.1.5. Välismaised jahid, kes tahavad tulla MV-le, võiksid saada ESTLYS mõõdukirja tasuta. 

Välismaal seda selliselt soodustatakse – näiteks Gotland Runtis antakse selleks sõiduks 
tasuta mõõdukiri. Ettepanek tehnilisele komisjonile.

2.1.6. MV distantsist – Haapsalu Grand Holm Marinaga ei ole asi veel lõplikult selge ja samuti ei 
ole selge sadama avamine. Samas Kärdla sadam on valmis tegema kõik, et vastu võtta 
regatt ka selle avamiseks.

2.1.7. MV regati tutvustavad materjalid on praegu väljas ka Helsingi Paadimessil.

2.2. BOWi NOR
2.2.1. Soomlastega kohtudes oli nende ettepanek jagada ORC kolme gruppi fikseeritud piiridega 

– see ettepanek ei leidnud positiivset vastukaja. Kompromissina tehti ettepanek jagada 
ORC suur grupp kolmeks tingimusel, et grupi piir on minimaalselt 15 jahti. Soomlastega 
jätkatakse diskussiooni sobivaima lahenduse leidmiseks.

2.2.2. Arutleti ka osavõtutasude üle ning peeti mõistlikuks meeskonnaliikmepõhist maksu.
2.2.3. Kindlustuse puhul on sellel regatil kolmanda osapoole vastutus 500 000 EURi pealt, Eesti 

paadid saavad registreerimisel soetada puuduoleva osa.

3. EJLi strateegia rakenduskava arutelu avamerekomisjoni puudutavates punktides
Peeti vajalikuks lisada strateegiasse:
* võistlusspordi juures eesmärkide juurde - tiitlivõistlustelt kõrgete kohtade saamine 
* avamerepurjetamise ja huvimeresõit juurde - massilisus lisada mõõtmena

Indrek Ilves - Meil võiks olla ka tehnilise toe all samuti kirjas eesmärgid ja strateegia.
Kaugem eesmärk - võiks olla ka ühtsele mõõtmissüsteemile (ORC-le) üleminek.
Mõõtmisteenuse kättesaadavus – hetkel see ei ole piisav selleks, et avamerekomisjon ja aktivistid 
saaksid oma püstitatud eesmärke täide viia.
Erinevad tegevused juba sel suunal käivad, kuid vajatakse ka tehnilise komisjoni tuge ja tegevusi.

4. Muud küsimused

Järgmise koosoleku aeg lepitakse jooksvalt kokku.

Koosoleku juhataja Protokollija

Peeter Volkov Piret Salmistu 
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