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1. EJL Avamerekomisjoni koosseis
EJLi Avamerekomisjoni koosseisu sätestab töökorra dokument:

• AK moodustatakse jahtklubide volitatud esindajatest, kellede jahid osalesid möödunud
kalendriaastal EJL avamere karikavõistlustel. 

• Üle 10 osalenud jahi annavad jahtklubile õiguse 2 esindaja nimetamiseks.
• AK koosseisu võib kuuluda kuni 3 nõunikku, nende määramise otsustab AK esimees.

Vastavalt sellele on tänases komisjonis (kinnitatud EJLi juhatuse poolt 22.01.2013 ja muudetud 
10.12.2013) 
Sven Feofanov (PJK)
Alari Akermann (PJK)
Indrek Ilves (KJK)
Sven Heil (KJK)
Piret Salmistu (KJK)
Toomas Soots (KJK)
Rait Riim (SMS)
Marko Saarlaid (SMS)
Tanel Peeters (SMS)
Indrek Viiret (HJK)
Eero Alamaa (RJK)
Juss Ojala (Dago)
Peter Šaraškin - nõustaja
Mati Sepp - nõustaja



Eero Pank - nõustaja
Alar Lõhmus 

Arutelu tagajärjel leiti, et töökorras sätestatud põhimõtetest tuleks kinni pidada. Selle järgi 
jaguneksid 2014.a hooaja põhjal EJLi Avamere Karikasarjas osalenud jahtide arvu järgi nii:
Kalev JK 2 kohta
Pärnu JK 2 kohta
SMS 2 kohta
Haapsalu JK 1 koht
Dago JK 1 koht
Ruhnu JK 1 koht
Ülejäänud klubid saaks olla komisjonis ühekaupa esindatud.
Samas leiti, et komisjoni koosolekud ei ole kunagi olnud kinnised, huvilistel on alati võimalik 
osaleda koosolekutel ja erinevate teemade arutamisel kutsutakse koosolekule ka vastava teemaga
seotud spetsialiste ja isikuid.

Lisaks leidis komisjon, et Folkbootide klassil võiks komisjonis olla oma esindaja.Eesti Folkbootide 
Flotill on omakeskis otsustanud, et selleks esindajaks oleks Hard Perk (folkboot Svea).
Seoses sellega vajadus ka töökorra muutmiseks – lisada folkbootide klassi esindaja komisjoni 
koosseisu sõltumata klubist.

Otsus:
1. Klubidel esitada nimeliselt oma esindajad avamerekomisjoni - vastavalt siis Kalev JK

2 kohta, Pärnu JK 2 kohta, SMS 2 kohta, Haapsalu JK 1 koht, Dago JK 1 koht, Ruhnu 
JK 1 koht – järgmiseks avamerekomisjoni koosolekuks.

2. Täiendada komisjoni töökorda punktis 1, lisades sinna neljanda alampunktina: „AK 
koosseisu kuulub 1 folkbootide klassi esindaja, kelle nimetab Eesti Folkbootide 
Flotill.

2. Komisjoni tööplaan
Komisjon pidas vajalikuks tegeleda lähiajal järgmiste teemadega:

• 2015.a regattide kalendri koostamine – eesmärk saada see tehtud detsembri alguseks.
Kalendri koostamisel olulised punktid: 

o Lähtume esmalt ORC Euroopa MV ja Muhu Väina regati toimumise aegadest.
o Muhu Väina regati kuupäevad kinnitada. 
o Praegu on käidud välja mõte, et Muhu Väina regatt toimuks võrreldes selle aastaga 

1 nädal hiljem – nii jääks 2 nädalat jääks Muhu Väina ja EMi vahele ja Tallinna jahid 
võiks jääda Pärnusse.

o Muhu Väina regati distants – Üks ettepanek on, et algus võiks olla Tallinnas seotuna
Merepäevadega – regatt saaks Merepäevadega seotult toetust Tallinna Linnalt, 
laiade rahvahulkade tähelepanu, suuremat meediakajastust.

o Muhu Väina regati formaat ja põhimõtted 
o Muhu Väina regati korraldustoimkond otsustab novembri koosolekuks MV aja ja 

distantsi
o ORC Eesti MV võiks toimuda nädal enne EMi nö soojendusregatina 3-päevasena 
o ORC Eesti MV korraldustiim võik kattuda EMi korraldustiimiga, et saada vajalik 

koostöökogemus, et EMiks paremini valmis  olla
o Ootame ära EJLi kalendri tiitlivõistluste ajad, et arvestada nii ametnike, žürii liikmete

ja purjetajate olemasoluga kõikide teiste regattide planeerimisel.
• Novembri koosolekule kutsuda tehniline komisjon

o Teemad ja küsimused tehnilisele komisjonile - Turvanõuded, mõõtmised, 
mõõdukirjad, kohustuslik varustus. Kuidas on korraldatud mõõtmised ja kontroll 
2015.a suvel? Mõõtjate olemasolu ja kvalifikatsioon?

Otsus:



1. Järgmiseks koosolekuks esitada Muhu Väina regati korraldajatel ettepanekud regati 
distantsi ja toimumisaja osas.

2. Novembrikuu koosolekule kutsuda tehniline komisjon, et saada vastused 
eelpoolnimetatud teemadele ja küsimustele.

3. Muhu Väinast võistlusametnike komisjoni esindajana – Marko Saarlaid

Marko Saarlaid - Purjetamine kui härrasmeeste spordiala.
Täna on kujunenud tõsiseks probleemiks purjetajate suhtumine võistlusametnikesse ja see on 
ebasoliidne, ISAFi purjetamisreeglitele mittevastav käitumine. Kui midagi on vaja ütelda žürii töö 
kohta või võistlusametnike aadressil, siis selleks on olemas ISAFi reeglid ja reeglitele vastav 
käitumine. Praegu on kujunenud olukord, kus juhtum on lõpuni lahendamata, pole kasutatud 
võimalust apellatsiooni esitamiseks EJLile, aga avalikult mustatakse ametnikke blogides. Kõige 
kurvem on see, et neid arvamusi loevad ka noored, keda me üritame kasvatada uuteks 
ametnikeks. Selle tulemusel ei ole meil varsti enam ametnikke, kes oleks valmis võistlusi ja 
purjetajaid teenindama. See ei pea nii olema ja protestikomitee või žürii kaudu lahendatavaid 
juhtumeid tuleks reeglite abil lahendada. Siin saavad olukorda muuta vaid klubid ise oma liikmeid 
kasvatades.

Mati Sepp – Võistlusametnikud on purjetajate jaoks. Muhu Väina regati juhtumi puhul jäi 
küsitavaks, miks füüsilise kahju puhul jäi juhtum arutamata ja tagasi lükati, kuigi kõik tingimused 
protesti esitamiseks olid täidetud ja tunnistajad juhtumile samuti olemas. 
Marko Saarlaid – Selgituseks olgu öeldud, et selle juhtumi puhul oleks pidanud osalised esitama 
apellatsiooni EJLile, kuid seda paraku ei tehtud mis iganes põhjustel, kuigi see oleks aidanud 
juhtumi reeglitekohaselt lahendada. Positiivse poolena blogides selle küsimuse tõstatamise puhul 
on asjaolu, et teemale on tähelepanu juhitud ja selle lahendamine laiemal pinnal on oluline ja meie 
kõigi huvides. 

Kõlama jäänud teemad ja küsimused:
• Kultuuri küsimused
• Millised on võimalused enda õiguste eest seismiseks – neid peavad purjetajad teadma
• Purjetajate koolitamine, et nad oleks ette valmistatud selliste olukordade lahendamiseks
• Mis iganes laadi eksimuse puhul ei anna see õigust käituda labaselt.
• Meil on juba täna keeruline leida nii võistlusametnikke kui ka žürii liikmeid, kes oleks valmis 

võistlustele tulema – me peame neid kasvatama ja tegema koostööd, et koos kasvada
• Purjetamine on viimasel ajal teinud suure hüppe, kindlasti peab samm sammu haaval 

kasvama ja arenema ka võistlusametnike võimekus 
• Klubid peaks ise tegema selles suunas tööd, et eelpoolnimetatud punktide osas olukord 

paraneks

Järgmine koosolek toimub 10. novembril kell 17.30.

Koosoleku juhataja Protokollija

Peeter Volkov Piret Salmistu 
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