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Päevakord:
1. Avamere komisjoni töökord

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

1. Avamere komisjoni töökord
P.Volkov – peame arutama EJL Avamerekomisjoni tööülesandeid ja pädevusi. Komisjoni 
liikmed teevad oma tööd pühendumisega ja vabatahtlikult ning on oluline, et komisjonis 
kujundatud arvamusi arvestatakse ning infovahetus ja teemavaldkondade jaotus teiste 
komisjonidega oleks selgepiiriliselt paigas. 
Sven Heil – peaksime üle rääkime komisjoni pädevused – kui komisjonide liikemed on 
klubide volitatud esindajad, siis ei pea EJL käima ise klubides selgitusi andmas vaid 
seda saavad teha komisjoni liikmed enda klubides ise. 

Sven Heil on täiendanud Avamere Komisjoni töökorra ja ülesannete kohta käivat 
dokumenti, Lisas 1.
Ilves: Lisada rahvusvaheliste regattide arendamine.

Ettepanek: Moodustada töögrupp, et Eesti avamere purjetamise juhtimine paremini 
reguleerida ja korraldada. Töögruppi võiksid kuuluda EJL juhatuse esindaja (E.Elstein), 
Avamere komisjoni esindaja ja Arenduskomisjoni esindaja.

2. Muud küsimused
I.Ilves: purjetaja litsents – peame tagama, et litsentsi kasutuselevõtmine sujuks. Indrek – 
ALQ Muhu Väina sekretariaadis võiks olla litsentsiga tegelemiseks lisa sekretär, et 
protsess sujuks. Paari nädala jooksul on EJL kodulehel ja klubides samuti vastav info, 
selgitused ja juhend olemas ning süsteem töötab. 

Sven – kuidas saavad EJL otsused ja juhendid EJL kodulehele operatiivselt üles? Kes seda peaks 
tegema ja üles panema? Tuleb teha konkreetne kord – LYS ja ORC edetabeleid koostab EJL 
büroo, algandmed saab võistluste protokollidest ise, nõustav isik Eero Pank.



Järgmine koosolek 8.juuni vajadusele.

Päevakord: 
1. Muhu Väina korraldus
2. Avamere komisjoni tegevuse piiritlemine, kinnitamine

Koosoleku juhataja Protokollija

Peeter Volkov Indrek Ilves



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


