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1. Eesti jahtide ülemõõtmine seoses ORC Euroopa MV-l (ja varem) juhtunuga

Eero Pank – Mõõtmisvigade ilmnemine Eesti avamerejahtide puhul on viimasel ajal sagenenud:
1. Eesti paadid hakkavad silma, sest saavad häid tulemusi
2. Eesti purjetajate käekäik mujal – ollakse kõrgendatud huvi all

Millest probleemid tulenevad? Sõitjad ei tea, kuidas käituvad meie konkurendid. Ja teada on, et 
ongi ka valesti tegutsetud ja valetatud. ORC süsteem ise võimaldabki paljudes asjades petta, kuid 
vajadus täpsema ja korrektsema mõõtmise järgi on olemas. Ja kui mõõtmist tõhustame, siis on 
näha, et juhtumeid tekib veel rohkem. Ausale võistlemisele see igal juhul kasuks ei tule.

Mati Sepp – Kaaluvahe annab tulemuses eriti tugevalt tunda. 135 kg raskem paat annab oluliselt 
parema tulemuse.
Eero Pank – Kuidas seda poliitikat tõhustada, et korda majja saada? Pigem oleks parem lahendus 
see, et lausmõõtmine annaks õigema mõõdukirja (kreenikatsed on väga ammu tehtud). Nii KJK kui
EJL võiks vastu võtta otsused selleks, et kehtestada ka karistused. 

Marko Saarlaid – Rahvusvaheline seltskond Pärnus kommenteeris, et Eesti mõõtjatega ei olda 
rahul.
Jüri Šaraškin – Ma nii pessimistlik ei oleks. Taanis on 2016 sama võistlus ees. Kõik teavad et 
purjetada eestlased oskavad, aga pättust tehakse siiski. Meie kiirete paatide vastu on seetõttu ka 
kõrgendatud huvi. Pärnus kasvab noorte seltskond, kes peavad purjetamist härrasmeeste 
spordialaks ja „kannavad lipsu“ ka purjetades. Michael Quist – Taanis vabatahtlikkuse alusel töötav
seltskond, kes kasvatavad pidevalt oma järeltulijaid ja aasta aastalt sealt ka põlv põlve järel häid 
purjetajaid tuleb. 
Tõsi on see, et Arvet ei ole enam nii paljuks võimeline ja Rosme pole kogu aeg ametis. Tehniliste 
riistade puudus ja nende eest mitte vastutamine olid EMi märksõnad. Mina hankisin asju, mida ma 
ei oleks pidanud tegema. Protsessi teostada on keeruline ja parem tulemus saadakse parema 
praktika ja riistadega.



Peeter Volkov -
1. Mõõtjad ei tee nii palju kui on vaja, kuigi püütakse väga
2. Kas petmine oli tahtlik? (laev seest märg)
3. Ei tehta piisava sagedusega mõõtmiskontrolli (kõik on kõigiga sõbrad jne).

Jüri Šaraškin – Vaeva tuleb rohkem näha. Ühel hetkel kui Tetsmanni enam pole, on auk väga suur.
260 lk määrusi on vaja kellelgi endale selgeks teha. Meie tase on kõrge ja sellepärast astutakse ka
saba peale. Meetodi viga on liiga suur kui sentimeetri täpsust nõutakse.
 
Eero Pank – Ma ei räägiks Pärnu juhtumist, vaid pigem süsteemist ja selle parendamisest üldiselt.

Jüri Šaraškin – Te võite ise kehtestada reeglid, mille järgi purjetada.

Mati Sepp – Minu käest on uuritud nii One Sailist kui X-Yachts’ist – küsimus puudutab esikoha 
jahti, kelle osas on kahtlus. Aga peame mõõtmised kõigil korda tegema, et Taanis 2016 ei oleks 
kellelgi midagi ütelda.

Jüri Sõber – Kes on see kelle otsa me vaatame, et me suudaks tagada, et jahte mõõdetaks 
korrapäraselt? 

Marko Saarlaid – Me peaks klubide baasil leidma ka inimese, kes asendaks ühel hetkel Tetsmanni.
Kui kevadel oli ORC mõõtjate koolitus, siis sai Evelyn III meeskonnast kaks meest sinna saadetud.
Ühe inimese sellel seminaril käinutest võiks ikka leida, kes oleks valmis teemaga põhjalikumalt 
tegelema. 

Agnes Lill – Inimesi on juurde vaja. Veiko on väga hea mõõtja ja on valmis kõike jagama ja 
õpetama. Ja mina olen valmis õppima, aga see ei sünni üleöö. 
Indrek Ilves – Meil on praegu just puudu see suhtlemine nõuandja ja infojagajana purjetajate 
suunal. 
Marko Saarlaid – Soomes on samuti vaid üks mõõtja, kuid tema informeerib ka kõiki klubisid 
reeglitest. Meil see pool puudub hetkel. Minu isiklik küsimus on see, et miks EJL saadab igal aastal
välismaale inimese, kelle kaudu info tegelikult edasi liiguks, seda aga ei juhtu?

Sven Heil - Meie nõuded on nüüd kõrgemad. EJLile tuleks esitada tellimus, et soovime näha 
inimest, kes vahendaks vajalikku infot. Kuid meie komisjon sooviks anda nõusoleku selle inimese 
kohta, kes seda teemat hakkaks meile vahendama.

Indrek Ilves – Need reeglid peaks olema komisjoni tööriist, mida kasutada.
Eero Pank – Esitasime töögrupi poolt tellimuse EJLi mõõtjate komisjonile juba talvel, et võistlustel 
neid nõudeid järgitaks, mis me kehtestasime ja teostataks süstemaatilist kontrolli. Osalesin ise 
selle töögrupi töös (kokku pandud Avamere Komisjoni algatusel) ja tellimus sai esitatud tehnilisele 
komisjonile.

Jüri Sõber – Mina esitan ORC esindaja kandidatuurina ka Agnes Lille.

Juss – Kehtestame nõuded, et mõõdukiri poleks vanem kui… Tehakse kreenikatsed ja 
täismõõtmised – tekitame sellega ressurssi mõõtjatele ja omanikele pole see suur koormus.

Järeldused:
1. Mõõtmise kvaliteet on meil tasemel, kuid ammu pole jahtide täismõõtmisi pole tehtud
2. EJLi Avamere Karikasarja jaoks kehtestada reeglid mõõtmiste osas
3. ORC esindaja leidmine – Veikoga sõlmitud leping ei kata neid vajadusi, mida ORC süsteem

eeldaks ja purjetajad ootaks
4. Noritakse vaid nende kallal, kes on võimekad – tuleb asjad korda teha. Kontrolli teostamine

on regattide korraldajate vastutusala ja kohustus nõuda



5. Tõstame 16.03.2015 Avamere Komisjoni protokolli taas esile ja hakkame teemaga taas 
tegelema.

Järgmise koosoleku päevakord:
1. Eelarve – Sven Heil
2. Muhu Väina regatt – 2016. a aeg ja tuleviku regattide korraldus, kaubamärgi küsimus – 

Indrek Ilves
3. Mõõtmiste kontrolli korraldamine 2016.a regattidel 

Järgmine koosolek toimub 21. september kell 17 Kapteni kajutis KJKs.

Koosoleku juhataja Protokollija

Peeter Volkov Piret Salmistu


