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Päevakord: 

1. Baltic Offshore Week, grupideks jagamine. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- !
 1. BOW 2014 grupideks jagamine, grupi piirid.         !
I.Ilves - tuleb otsustada kuidas BOW’l võistlejad gruppidesse jagatakse, vaja on leida lahendus. 
Soomlaste ettepanek on jagada võistlejad nelja kindlate piiridega gruppi (nagu Soome 2014 
karikasarjas).  
Kompromiss variant võiks olla, et alla 700 väärtusega jahid stardiksid samale rajale ühiselt. See 
annaks võimaluse arvutada vastavalt soovile eesti ja soome tulemused eraldi järgides kummagi 
riigi erinevaid gruppide põhimõtteid.  
See oleks regati korralduse poolt võimalik kompromiss kuid sellel on omad miinused - stardiliin 
tõotab tulla pea 1 km pikkune ja kuna väikeste ja suurte jahtide kiirused on nii erinevad, võib tulla 
nurinat regati korraldajate aadressil. !
S.Feofanov - see ühes suures grupis startimine ja sõit on jama, võistlevad jahid on selleks liiga 
erinevad. Võiksime sõita soomlaste pakutud grupides. !
M.Sepp - esmatähtis on , et soomlased tuleksid võistlema ja saaksime võimalikult suurte 
fleet’idega võistlusliku regati. Võiks pakutud grupipiiridega leppida. !
EJL Avamere komisjon otsustas - BOW 2014 sõidetakse neljas ORC grupis, mille piirid on 
fikseeritud vastavalt Soome avamerepurjetajate ettepanekutele järgmiselt:  
 I grupp … 610                                       
 II grupp 610 - 645                                       
 III grupp 645 - 700                                       
 IV 700 +                                       
Otsuse poolt olid kõik kohalolnud komisjoni liikmed. !
I.Ilves - infot BOW’le saabuvatele võistlejatele - korraldajad on TOP sadamaga saanud  

kokkuleppe jahtide hoidmiseks BOW’le eelneval nädalal TOP sadamas hinnaga  6€/per 
päev (tavahind 18€/päev) 



!
 Järgmine Avamere Komisjoni koosolek toimub 17.märtsil ESS Kalev Jahtklubis. Järgmise    
koosoleku päevakorras - A.Aavik ülevaade ORC koosolekust, Tehniline komisjoniga ühine arutelu 
teemal avamere võistluspurjetamise rahvusvahelised nõuded ja nende rakendamine Eesti 
regattidel. !!!!
Koosoleku juhataja       Protokollija !!!!
Peeter Volkov        Indrek Ilves  !!!


