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Päevakord:
 Eelarve 
 Muhu Väina regatt – Tuleviku regattide korraldus, kaubamärgi küsimus – sõltuvalt 

vahepeal toimunud arengutele
 Mõõtmiste kontrolli korraldamine 2016.a regattidel – info töögrupilt
 2016 kalendrid
 Jooksvad asjad 

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

1. Muhu Väina regatt

EJLi initsiatiivil toimus koosolek teemal MV regati kaubamärgi registreerimine. Kuna kaubamärgi 
lahendamise protsess võtab pikalt aega, siis kokkulepe on protokollitud järgmiselt:
Lepiti kokku alljärgnevas:
1.Järgneval kahel aastal toimub regati korraldamine samadel alustel nagu viimasel aastal
oli. Korraldamine toimub koostöös EJL avamere komisjoniga.
2.KJK juhatusel palutakse teha teatavaks millistel tingimustel KJK oleks valmis andma
Muhu Väina regati kaubamärgi EJL-i kasutusse, juhul kui kaubamärk saaks registreeritud
KJK nimele. Vastavate tingimuste teatavaks saamisel palutakse ÜP juhatusel arutada
valmisolekut kaubamärgi enda nimele registreerimise protsessist loobuda.
3.Avalikkust ja ajakirjandust vaidlustesse ei kaasa. Ükski osapool ei anna kommentaare
ega hinnanguid kaubamärgiga seonduva osas avalikkuse ees. 

M. Sepp – EJL võiks samuti kaubamärgi taotluse sisse andma.
P. Volkov – EJLi juhatus on seisukohal, et vajadusel 

KJK on igal juhul huvitatud regati korraldamisest, SMS Rain Riim’i isikus on valmis korraldustöös 
jätkama, samuti on valmis korraldustöös jätkama Pärnu Jahtklubi.

Indrek – Korraldajad peaks ühisel koosolekul jagama omavahel tööülesanded ja nendest 
kokkulepetest ka kinni pidama. 



Komisjoni seisukoht: EJL on seda teemat käsitlenud ja ootame regati korraldajatelt järgmisel korral 
regati distantsi ettepanekuid.

2. Eelarve

Ott Kallas: Kohtusin nii Agnes Lille kui Veiko Rosme ja Arvet Tetsmanniga.
Agnes ütles, et AK protokollis kirjeldatud nõusolek ei ole küll väga täpne, kuid ta on nõus selle 
temaatikaga tegelema hakkama. Nõusolek on mitte varem kui 2016 ja roll oleks populaarteaduslik 
ORC teemade edastamine, kuid asjaga kurssi saamine võtab aega. 
Veiko on nõus jätkama mõõdukirjade väljastamisega. Nii Arvet kui Veiko olid positiivselt 
meelestatud selle koostöö osas.
Probleemiks on tippaegadel vähene ressurss ja jahtide mõõtmisi ei jõua piisavalt teha. Agnes on 
valmis alustama purjede mõõtmisega, sest selleks on tal teadmised ja kogemus olemas.

M. Sepp – 2016.a MMile on minemas terve hulk jahte. Praegu mõõtmisel selgus, et jaht on 100 kg 
kergem kui varem. Viie aastaga ei saa selline asi juhtuda. Vahe võiks olla kümnetes kilodes.
A. Akermann / P. Saraskin – Juss Ojala paat oli ca 600 kg kergem ja Akermanni jaht 300 kg 
kergem.
Küsimus: Kas meil on piisav know-how ja riistad õigete tulemuste saamiseks? Kas me saaks 
Eestisse kutsuda talvel-kevadel kellegi ORC spetsialistidest, kes aitaks jahid enne hooaega ära 
mõõta ja annaks know-how’d nii purjetajatele kui ka mõõtjatele.

3. Mõõtmiste kontrolli korraldamine 2016.a regattidel – update töögrupilt

Peter Saraskin – Ettepanek oleks, et kreenikatsed ei oleks vanemad kui 2 a.
Probleem: Jahid on mõõtmisel kergemad kui tehasekaal.

Mati Sepp koostab omapoolse ülevaate viimase mõõtmise kogemusest ja AK esitab selle 
tehnilisele komisjonile.

AK: Kas mõõtmiste paremaks ja täpsemaks läbiviimiseks on vajalik parem tehniline varustatus? 
Oluliseks peeti, et mitte täites üksnes miinimumnõudeid, vaid et oleks paremini.

4. Kalendrid
 Baltic Offshore Week – ORC Eesti ja Soome MV – 16.-19. juuni
 A. Le Coq Muhu Väina regatt – 9.-16. juuli

5. Muud teemad
a. Karikasari – 

i. Avamere Karikasarja juhendid on vaja üle vaadata 
ii. Gruppide piirid on vaja üle vaadata

b. Klubide regattide kalender – Esitada novembri keskpaigaks 

Järgmise koosoleku päevakord:
 Muhu Väina regatt – distantsi väljapakkumine
 Karikasarja võistlused

Järgmine koosoleku kokkuleppimine toimub jooksvalt.

Koosoleku juhataja Protokollija

Peeter Volkov Piret Salmistu
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