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 Muhu Väina regati võistlusjuhend

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

1. Muhu Väina regati võistlusjuhend – I. Ilves

Osalevad klassid ORC, ESTLYS ja Folkboot.
ORC III Eesti MV ei tule, ainult Folkboootide Eesti MV.
Indrek kohtub 01.03 Arvet Tetsmanniga, teemaks: 

 Ohutusvarustus
 Purjede ülemõõtmise kohustus regati jooksul
 Vabaparda mõõtmise kohustus ORC jahtidele mitte hilisem kui 2 a

Kui tehniline pool ja küsimused saavad kinnitatud, siis EJL kommunikeeriks selle klubidele, ja 
samuti ka välisklubidele.
Oluline, et mõõtjad ja tehniline komisjon oleksid valmis teenust pakkuma.
Indrek seisab selle eest, et EJL edastaks info klubidele.

Registreerimisvormis ära võtta ORC ja ESTLYS grupid. Kodulehele lisada registreerimise juurde 
hinnainfo. Piret tegeleb.
Võistlusjuhend on valmis, kuid vajab tehnilise komisjoni sisendit ohutusvarustuse osas. Eesmärk 
on võistlusjuhend avaldada märtsikuu jooksul.

Regati direktori kinnitamine toimub märtsi esimeste päevade jooksul vastavalt kooskõlastusele 
Kalev JK uue klubiülemaga. Korraldavad klubid on toetanud Indrek Ilvese kandidatuuri 
regatidirektori kohale. 

2. Avamere Purjetamise Eesti Karikas

Pärnu JK on valmis korraldama Watergate Regatti, et seda mitte päris ära surra lasta tingimusel, et
see on EJL avamerekarikasarja etapp. Ettepanek ja mõte teha regatil double-hand arvestus. 
Komisjon oli seda meelt, et Watergate regatt võiks toimuda Muhu Väina regatti alguskoha 
sadama/klubi baasil. 



Indrek täpsustab ORC-ga ja tehnilise komisjoniga double-hand koefitsiendid ning komisjon arutab 
teemat edasi järgmisel koosolekul. 

3. Muud teemad

ESTLYS karikasarja võistlused saavad selgeks järgmiseks koosolekuks – Tomas Soots ja Hard 
Perk tegelevad võistlusteadetega.

Ott Kallas palus arutada Rootsi KSSS ettepanekut teha võistlusena Eestist Gotland Runti sõit.
Eero Pank on arvamusel, et sellel pole väga mõtet – osalejaid oleks liiga vähe, start Stockholmis ei
soosi seda. Samas oleme valmis Gotland Runti reklaamima ja infot siin jagama. 

On tulnud ettepanek leida Eesti ORC sarjale toetaja, mis tagaks parema kajastuse, nähtavuse, 
meedia, pildid, tulemused. Mõte oleks luua veebi Eesti ORC infojagamise koht – seda võiks teha 
nii eraldi kodulehena kui ka 2015.a ORC EMi Facebooki lehekülge jätkates ja selle nime muutes, 
kuna seal on kommuun juba olemas. Põhiline info jagaja oleks ORC Office, kuid võistluste infot 
jagaksid võistluste korraldajad. Komisjon arvas, et EJL võiks olla põhiliseks infohaldajaks. Oluline 
on saada jooksvast edetabelist ülevaade ja kajastus võistluste kohta ühest kohast. 

Baltic Offshore Week puhul tegi komisjon ettepaneku teha edetabeli punktiarvestusse erisus, et me
ei peaks soomlaste osalemise tõttu (soomlastel fikseeritud väärtustega grupid) tabelit sassi lööma. 

Järgmine koosolek 28.märts kell 16.30 EJLis.

Koosoleku juhataja Protokollija

Peeter Volkov Piret Salmistu


	EESTI JAHTKLUBIDE LIIT
	AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

