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1. Mõõtjate järelkasv, väljaõpe ja motiveerimine (koos tehnilise komisjoniga) 
Peeter tutvustas EJLi tehnilise komisjoni vastuseid avamerekomisjoni probleemkohtade 
tõstatamisele. Tehnilise komisjoni seisukohad on lisatud protokollile Lisas 1.

Kallas: Mõõtmisteenuse pakkumine on regatikorraldajate tellimuse põhine.
EJLi nägemus on see, et klubid telliks omale koolitused vastavalt vajadusele ise – nii 
võistlusametnike kui ka mõõtjate puhul. Mõõtjaid puudutav info ja tellimus võiks eelkõige käia EJLi 
tehnilise komisjoni kaudu.
Viiret – Oluline on teada ka teenuse maksumust. 
Kallas – Mõõtjate hindade puhul tuleb lähtuda võistlusametnike tariifidest – mõõtjad käivad 
rahvusliku ametniku alla ja inspektorid klubi taseme alla. Need on avaldatud EJLi veebilehel 
http://www.puri.ee/media/EJL-v%C3%B5istlusametnike-programm.pdf 
Pank – Oluline et seda töökorraldust (mõõtjate tellimust) järgiks kõik klubid kõikide regattide puhul, 
et oleks ühtne standard ja teenindamine (Watergate Pärnus).
Kallas – Moodustatud on tehnilise delegaadi töögrupp, kes on teinud Olümpiapurjetamise 
karikasarjale juhendi ja lisatud alusdokumendid (NoR, Si). Tõnu Toomara ja Marko Saarlaid on 
võistlusametnike komisjoni poolt selle eest vastutanud.

Komisjonil tekkis ettepanek, et EJLi avamere karikasarja jaoks võiks sarnane 
standardiseerimine tekkida aastaks 2016.  

Feofanov – Kas LYSi koefitsiendi saab täpsemaks ehk kolmekohaliseks?
Tetsmann – Esimesed mõõdukirjad on juba tehtud ja uued koefitsiendid saavad olema.

Mõõdukirjade väljastamise ja mõõtmise korraldamise parenadmine:
1. Klubides teavitada, kuidas mõõdukirja tellimine on EJLis korraldatud (avalduse kirjutamine, 

täitmise tähtaeg) http://www.puri.ee/moodukirjad/moodukirja-tellimine/ 
2. Paluda aegsasti avaldused kirjutada
3. EJL reageerib avaldusele vastavalt kehtestatud korrale 

http://www.puri.ee/media/EJL-v%C3%B5istlusametnike-programm.pdf
http://www.puri.ee/moodukirjad/moodukirja-tellimine/


Ojala – Kas mõõtjatel on piisav tehniline varustatus mõõtmise korraldamiseks?
Tetsmanni sõnul on piisav varustus olemas.

ORC esindaja Eestis 
Komisjon peab vajalikuks leida selline inimene, kes oleks süsteemi müüja, muudatuste selgitaja 
purjetajatele. Veiko Rosme vastutab mõõdukirjade väljaandmise eest, aga müügi pool ei ole tema 
vastutusala. 

Tekkis mõte teha koostööd soomlastega, et ühildada koolitus ja informeerimine nende 
kaasabil.
Soomlastel on 2014.a lõpus tehtud esitlus kus võrreldakse erinevusi kehtiva reeglistiku ja 
uuendatud reeglistiku vahel. Kui soomlased on valmis meid koolitama, siis EJL võiks seda 
korraldada ja kutsuda nad siia loengut pidama. 

Tehti ettepanek korraldada sarnane avamereteemaline seminar Eestis talveperioodil nagu 
soomlastel igal kevadel. http://www.avomeripurjehtijat.fi/index.php 
Möödunud aastal käisid Indrek Ilves ja Piret Salmistu seal tutvustamas nii Baltic Offshore Weeki 
kui ka Muhu Väina regatti ja mitu jahti tulid selle tulemusel Muhu Väina sõitma. 28. Märtsil läheb 
Kalev Vapper sama tegema ORC EMi ja Muhu Väina kohta.

2. Karikavõistluse juhend ESTLYS ja ORC

Kuna A. Le Coq Muhu Väina regatt on karikasarja ehk edetabeli regatt, siis rakendada ka MV 
võistlusteates gruppidesse jagunemist CDLi järgi nagu on kehtestatud ORC EMi jaoks.
ORC grupp, mille CDL väiksem kui 8,0 – Eesti Meistrivõistlused Muhu Väina regati raames, ORC 
EMile nad ei pääse.

Karikasarja juhendist jätta väike ORC 8,0 ja väiksem välja. Selle grupi enda otsus, et nad osalevad
vaid Muhu Väina regatil meistrivõistluste raames.

Litsentsitasu kehtestamine EJLi poolt – avamerekomisjon pidas vajalikuks, et litsentsitasudest 
tekkiv eelarve oleks avamere teemade kulutuste katteks ja avamerekomisjoni pidada.
Avamerekomisjon arvas, et EJLi struktuuri toetuseks kasutataks rakendatavat liikmemaksu 
klubidelt, mitte litsentsidest saadavat tulu. Litsentsi sihtotstarve võiks olla avamerekomisjoni 
määrata ja ei oleks EJLi üldkulude kate ning rakenduks aastast 2016, mitte varem.
Indrek Ilves jäi siin eriarvamusele põhjendusega, et aasta ootamist midagi juurde ei anna.

Tekkis arutelu, kas rakendada litsentsitasu juba ka kõikidel edetabeli võistlustel. Kuna osad regatid 
edetabelis ESTLYSil on pigem väiksemad klubivõistlused, siis leiti, et litsentsitasu nõue pigem 
kahandab osavõtusoovi.

Muud küsimused
1. Mis teemad on avamerekomisjoni jaoks olulised?
2. Vajadused ja valupunktid sõnastada, mille tarbeks rakendataks litsentsitasu

 
Järgmine koosolek aprillis vastavalt vajadusele.

Koosoleku juhataja Protokollija

Peeter Volkov Piret Salmistu 

http://www.avomeripurjehtijat.fi/index.php


LISA 1

EJL Tehnilise Komisjoni seisukoht EJL Avamerekomisjoni 
8.jaanuari koosoleku protokollis p.3 toodud küsimuste suhtes.

-Mõõtmisteenuse kättesaadavus
Komisjonil ei ole andmeid, et ükski jahiomanik (kasutaja) ei ole mõistliku aja jooksul saanud 
vastavat teenust. Küll peame mainima, et ülalnimetatud isikud ei ole üldjuhul esitanud EJL 
kodulehel olevat mõõtmisteenuse tellimise avaldust. 2014. aastal on seda teinud ainult kaks isikut. 
Üldjuhul piirdutakse telefonikõnega stiilis „ Mul on kohe vaja purjed mõõta, homme on võistlused“. 
Komisjoni seisukoht on, et 2015. aastal osutatakse mõõtmisteenust ainult ülalmainitud avalduse 
alusel.

-Eestis  esmakordselt toimuvale ORC-tiitlivõistlustele Eesti ORC kohalik esindaja ei tule 
-Võistluste ajal võivad tekkida probleemid välja antud mõõdukirjadega, mida kohalik esindaja 
peaks aitama lahendada.
Komisjon on seisukohal, et mõõtjaid Eestis toimuvatele võistlustele üldjuhul määratakse komisjoni 
poolt  korraldajate avalduse alusel, üldjuhul enne hooaja algust. Siiani korraldajad seda ei tee. 
Teiseks ORC-l ei ole Eestis esindajat. On Rating Office ja Eesti esindaja ORC-s.
Kõiki mõõdukirjadega tekkida võivaid probleeme lahendavad võistluste mõõtjad ja žürii, mitte keegi
muu. Pöörame asjaosaliste tähelepanu ka IMS Rules  A7.3. Probleemide ennetamiseks peaksid 
võistlejad tutvuma ka ORC Rating Systems p. 304.

-ORC esindaja pole kutsetele vaatamata EMi korraldustoimkonna töös, kui teda on kutsutud, 
samuti pole ta andnud tagasisidet osalemise kohta.
Komisjonil puudub igasugune informatsioon korralduskomitee ja selle tegevuse kohta. Meie poole 
pole üheski küsimuses pöördutud. Näiteks pole meile teada, kas ja kui palju mõõtjaid meilt 
vajatakse, ning kes korralduskomitees vastava ettevalmistustööga tegeleb.

-Esindaja sage kättesaamatus mõõdukirjade aktiivse valjastamise ajal
Komisjoni andmetel pole ühegi mõõdukirja väljastamine  Rating Office süül selleks ettenähtud 
tähtaega ületanud ( 7 päeva peale mõõtmisandmete esitamist). Teadmiseks, et Soomes on näiteks
tipphooajal see tähtaeg olnud kaks korda pikem.

-Koolituste korraldamisel puudub igasugune initsiatiiv ja huvi
Komisjon on  seisukohal, et koolituste korraldamise initsiatiiv peaks tulema jahtklubide poolt. 
Komisjoni on alati vastava huvi ülesnäitamisel kaasa lööma lektorite leidmisega.

-ORC süsteemil puudub Eestis aktiivne ja initsiatiivikas esindaja
Arusaamatuks jääb „probleemi“ suunamine Tehnilisele komisjonile, sest Avamere komisjoni 
protokollidest ( 13.01.2014 ja 17.03.2014) nähtub, et vastav isik on Avamere Komisjoni ettepanekul
A. Aavik
 
Ettepanekud
-Senisele ühele inimesele lisaks võiks olla 2-3..
Oleme seisukohal, et hetkel kolm mõõtjat ja Rating Office kindlustavad mõõtmisteenuse 
kättesaadavuse. Küll oleme huvitatud sobivate kandidaatide leidmisel neid välja õpetama.

-EJL juhatus võiks kuulutada välja konkursi mõõtja leidmiseks
Mõõtjaid ei saa leida konkursi korras, mõõtjaks saab õppida. Vastavate kandidaatide leidmine 
peaks esmakorras olema klubide ülesanne.
 Tehnilisel komisjonil tuleks välja töötada vastav arenguplaan….
 Seda saaks komisjoni arvates teha kõikide komisjonite koostöös

-Tehniline komisjon peaks olema aktiivsem….
Tehnilise komisjoni arvates peaks initsiatiiv tulema tarbijatelt ( klubidelt), komisjon on vastava soovi
korral alati nõus kaasa lööma.



 -Vajalik on koolitusstipendium…
 Võib olla, kuid pole esmajärguline.

Tehnilise Komisjoni esimees
 A. Tetsmann


