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Päevakord:
1. Kokkuvõte ORC aastakoosolekust Palmal ja eelmisel koosolekul tekkinud 

küsimused EJLi tehnilisele komisjonile – Veiko Rosme, Arvet Tetsmann
2. Muhu Väina regati aeg ja distants – Indrek Ilves
3. Regattide kalendrid

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

1. EJLi tehnilise komisjoni kokkuvõte ORC AGMist Palmal ja eelmisel koosolekul tekkinud 
küsimused EJLi tehnilisele komisjonile – Veiko Rosme, Arvet Tetsmann

Veiko Rosme tegi lühikese kokkuvõtte Palmal toimunud ORC aastakoosolekust.
Palma koosolekute protokollid on saadaval veebis rubriigis Minutes http://www.orc.org/index.asp?
id=71 

Ühe suurima muudatusena on muudetud purjede nimetused.
Gruppidesse jagamine tiitlivõistlustel – sõnastus on protokolli lisas A olemas 
http://www.orc.org/minutes/OCEC%202014.pdf . Kohustuslik kasutada Barcelona MMil ja Pärnu 
EMile soovituslik. Uus mõiste CDL – Class Division Length. Ehk siis gruppidesse jagamine ei toimu
mitte GPH järgi vaid CDL järgi.
RL – Rated Length = kiiruse pikkus. Arvutatakse valemi järgi, kus arvesse on võetud veeliini 
pikkused. GPH järgi tehtud testi järgi on muutus vaid ca 2 sekundi piires.

Turvanõuded 
ISAFi aastakoosolek - Offshore Special Regulations muutis 4. kategooria nõudeid.
EMi puhul on nõutav kõrgem, ehk 3. kategooria. ISAFi protokollidega läheb veidi enam aega, 
täpsemalt saab selle info põhjal rääkida kuu aja pärast. 

Mõõtmised, mõõdukirjad
Regati korraldaja kehtestab reeglid ja esitab mõõtjatele tellimuse. Selle põhjal lepitakse ka 
protseduurides kokku. 

http://www.orc.org/index.asp?id=71
http://www.orc.org/index.asp?id=71
http://www.orc.org/minutes/OCEC%202014.pdf


Kohustuslik varustus
Leiti, et päevased klubivõistlused ei pea olema samade turvanõuetega mis kehtivad Muhu Väina 
regatile.

Leiti, et väike töögrupp võiks ära kirjeldada, mis nõuded võiks erinevatele võistlustele kehtida ja 
koostada vastav nimekiri nõuetest. Pärast ISAFi regulatsioonide avalikuks tegemist tuleb see 
töörühm kokku ja toob ettepanekud avamerekomisjoni koosoleku lauale.
Töörühmas lubasid osaleda Hard, Eero, Peter, Peeter, Arvet.

Unifitseeritud nõuete kehtestamist kõikidel Eesti võistlustel heaks ei kiidetud.

2. Muhu Väina regatist 
Regati korraldusmeeskonna esindajana esitas Indrek Ilves ettepaneku 2015.a regati kohta. 
Kuupäevad – 18.-25. Juuli.
Kolme klubi korraldusmeeskonna koosolekul 5. novembril arutati 2015.a kava. Saaremaa 
Merispordi Seltsi esindaja jäi distantsi suhtes eriarvamusele ja pidas vajalikuks Roomassaare 
lülitamist regati distantsi sisse. Pärnu ja Tallinna esindajad olid esitatud kava osas üksmeelel.
L 18.07 – Avamine Tallinnas Lennusadamas, kus oleks ka regati baas Tallinnas
P 19.07 – Lühirada ja kohe start pikale etapile või vaid esimese pika etapi start Tallinnas
E 20.07 – Saabumine Kärdlasse 
T 21.07 – Kärdla ring
K 22.07 – Kärdla-Kuivastu
N 23.07 – Kuivastu-Pärnu
R 24.07 – Pärnu avameresõit
L 25.07 – Pärnu lühirada ja lõpetamine

Idee oli et MV distantsi võiks pikemalt ette planeerida, s.t. et distants ja sadamad oleks teada juba 
paar aastat ette. Läti sadamad on avaldanud valmisolekut regatti ka Lätis võõrusrada. Regati 
korraldusmeeskond leidis, et 60. juubeliregatt võiks näiteks alata Lätist – sealt kus regatt kunagi 
alguse sai.

Meelis Pielberg Dago esindajana kinnitas Kärdla sadama igakülgset valmisolekut Muhu Väina 
regatiks. Kogukond Kärdlas on igati toetav. Lisaks on Kärdlas valminud ka suur 3000-ruutmeetrine 
jahtide hooldushall, mis võimaldab halva ilma puhul ka seda ruumi kas toitlustuseks või 
meelelahutuse otstarbeks kasutada.
Ettepanek kiideti komisjoni poolt heaks.

3. Kalendrid

Kalendrite tutvustamine lükkus järgmiseks koosolekuks kuna oodatakse ära EJLi üldine kalender.

Järgmine koosolek 1. detsembril kell 17.30 

Koosoleku juhataja Protokollija

Peeter Volkov Piret Salmistu 
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