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1. Jahtide mõõtmine ja võistlusjuhendid

Indrek Ilves – Tehnilise komisjoni arvamus oli, et jahtide kreenikatsete nõue mitte vanem kui 
2 a oleks sisse kirjutatud EJL avamerepurjetamise karikasarja juhendisse ning 
võistlusjuhendisse kirjutamine ei ole nende arvates hea toon.  Võimekus kreenikatsete 
tegemiseks on tehnilisel komisjonil väidetavalt olemas ja ca 10-15 paati oleks praegu vaja 
mõõta, et seda tingimust 2016.a täita. Me soovime näidata, et Eestis on asjad mõõtmisega 
korras. Sõnastuse üle käib veel arutelu. 

Komisjon ei jaga tehn komisjoni arusaama, et see nõue oleks kirjutatud karikasarja 
juhendisse, kuna seda loevad vähesed ja see ei pruugi tagada soovitut. Komisjoni soov on 
see, et Eesti jahid oleks mõõdetud. See nõue võiks kehtida Eestis välja antud ORCi 
mõõdukirjadele. 

Eero – Me ei saaks aktsepteerida kreenikatse tulemusi Eesti jahtidele, mis on vanem kui 2 a. 

Komisjon on selle seisukoha ja ettepanekuga nõus. 

Komisjon on seisukohal, et EJLi mõõtjad peavad uut mõõdukirja välja andes aru saama, et 
nad ei saa kasutada kreenikatse andmeid, mis on vanemad kui 2 a. Pigem peaks see olema 



EJLi otsus ja tellimus mõõtjatele täitmiseks ning EJL peaks teavitama klubisid sellest nõudest. 
Indrek suhtleb sel teemal tehnilise komisjoniga edasi.

2. Muud teemad
 Ettepanek seminari tegemiseks Rootsist – Sten Edholm, Rootsi Offshore Association 

Vice Chairman on teinud ettepaneku siin avamerepurjetamise teemaline seminar läbi 
viia. Küsimused - Kas me oleks huvitatud? Mis tingimustel? Indrek küsib Rootsist, kas 
pakkumine on veel jõus ja kas aeg aprilli lõpus sobiks? Diskussioon seminari hinna ja 
rahastamise üle. 

 Yachting Monthly aprillinumbris ilmus pikk Eestit tutvustav artikkel Dick Durhamilt, 
kes käis Eestiga tutvumas 2015.a ja artikli ilmumisele aitas kaasa suur hulk inimesi 
Eestist. Dick Durhami Eesti külaskäiku rahastas EAS.

 Indrek tutvustas ka Eesti Vabariik 100 plaane ja merelisi tegevusi sellega seoses:
o Pop-up laager MERESÕBER üle Eesti hooaja jooksul, kus viiakse algajaid 

erinevatel alustel merele ja antakse neile esimene tunne ja arusaam. Laagri 
keskus on selleks spetsiaalselt kujundatud ja sisustatud konteineris ning 
instruktoriteks on lubanud tulla Elise Umb, Kevin Jakobson jt.

o Merega seotud tegevused, mida saab lisada Eesti Vabariik 100 programmi – 
üks nendest on kindlasti A. Le Coq Muhu Väina regatt.


