
EESTI JAHTKLUBIDE LIIT

AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, EJLi kontor

1. november 2016

Koosolekul osalejad: Peeter Volkov, Indrek Ilves (Muhu Väina regatt), Piret Salmistu (KJK), 
Raiko Lehtsalu (PJK), Viljar Sepp (SMS), Marko Saarlaid (SMS), Indrek Viiret (HJK), Peter 
Šaraškin, Mikk Köösel (Eesti Folkbootide Flotill), Toomas Soots (KJK), Mati Sepp, Eero Pank
Puudusid:  Sven Heil (KJK), Hard Perk, Alari Akermann (PJK), Juss Ojala (Dago), Jüri Sõber 
(PJK),  Eero Alamaa (RJK)

Koosoleku juhataja: Peeter Volkov 
Protokollija: Piret Salmistu

Koosolek algas: 17.00  
Koosolek lõppes: 17.50

Päevakord: 

1. A. Le Coq 60. Muhu Väina regati distantsi arutelu
2. Muud teemad

Peeter: Kuna EJLi Liidupäev on kolme nädala pärast, kus otsustatakse komisjonide vajadus ja 
komisjonide esimehed, siis on koosoleku juhatajal ettepanek, et komisjon tegutseb sinnani 
olemasolevas koosseisus. 

Koosolekul osalejad kiitsid selle ettepanku heaks.

1. A. Le Coq 60. Muhu Väina regati distantsi arutelu

Inderk Ilves meenutas kolmeaastatagust kokkulepet klubide vahel, millised on MV regati 
korralduspõhimõtted. Eelkõige puudutas see järjepidevust ja pikemaajalist ette planeerimist 
– seda just distantsi kinnitamise osas vähemalt 2 aastat ette, et saada paremini läbi rääkida 
kohalike omavalitsuste ja toetajatega. 2017.a juubeliregati distantsi ettepanek on olnud sõita 
see esimesele regatile vastupidises suunas alustades Haapsalust ja lõpetades Riias. 

Distantsi pikkuse osas on arutelud toimunud Eesti Folkbootide Flotilli ja väikeste LYS-grupi 
esindajatega, kes peavad korraldajate poolt väljapakutud distantsi liiga pikaks ja kurnavaks. 
Seni laualolnud ettepanek distantsi osas: Haapsalu – Kuivastu – Roomassaare – Roomassaare 
ring – Pärnu – Pärnu ring - Riia. Korraldajad on teinud neile ettepaneku jätta vahele Pärnu 
ring ja sõita Pärnust Kuivizisse ja sealt järgmisel päeval Riiga nii, et sinna jõutakse koos suurte
jahtidega.



Riia sadamavaliku osas on korraldajad läbi rääkinud kolme erineva sadamaga ja Riiga 
minnakse sadamatega kohtuma 14.novembril, et pärast seda ka lõplik otsus teha. 

Mikk Köösel selgitas Folkbootide klassi seisukohta, et täna väljapakutud distantsi puhul 
saavad nad vaevalt jahist välja ja peavad kohe sinna tagasi istuma – hingamisruumi eriti ei 
jää. Kuna tegemist on ka Eesti Meistrivõistlustega, siis on soov saada rohkem starte ehk siis 
lühiraja päeval saada 2-3 starti, et tõsta purjetamise taset ja kvaliteeti. 

Eero Pank tegi ettepaneku seoses taseme tõstmise ja Eesti MV arvestusega tuua Folkboodid 
ORC’ga samadele meistrivõistlustele lühirajasõite sõitma. Tema arvates on Muhu Väina regati
mõte ikka see, et kõik jahid ja tiimid saaks koos olla, et õhtuti ikka koos purjetamisjuttu 
ajada.

Arutelu tulemusel teeb avamerekomisjon ettepaneku järgmise distantsi osas, mis 
kompromissina sobis ka Folkbootide Flotilli esindajale. Selle kohaselt muutuks esialgsega see,
et regati start antaks juba laupäeval, mitte pühapäeval ning regati mõõtmine ja 
registreerimine algab juba reedel.

R 7.juuli – Registreerimine ja mõõtmine Haapsalus

L 8.juuli – Registreerimine ja mõõtmine, Regati avamine 

L 8. Juuli – Haapsalu-Kuivastu – start lõuna ajal

P 9. Juuli – Kuivastu-Roomassaare – start hommikul

E 10.juuli – Roomassaare ring – suurtel ring ja Folkbootidel lühirada

T 11. Juuli – Roomassaare-Kihnu

K 12. Juuli – Kihnu-Pärnu + regati õhtusöök Pärnus

N 13. Juuli – Pärnu lühirada

R 14. Juuli – Pärnu-Riia 

L 15.juuli – regati lõpetamine Riias

Lisapäeva tekitamine annab ka Folkbootidele rohkem aega ja puhvrit puhkamiseks. 

A. Le Coqi sponsorregati planeerime Kihnu-Pärnu etapi järel Pärnusse.



2. Muud teemad
 Põhjamaade Purjetamisliit soovib avada avamerepurjetamise töögrupi, kuhu EJL 

palub nimetada Eesti esindaja. Komisjon tegi ettepaneku nimetada Indrek Ilves Eesti 
esindajaks.

 Mati Sepp - Eestis jahte hoidvad paadid on huvitatud ühisest võistlusest kevadel enne 
kojunaasmist. Tehti ettepanek tuua Kalev Jahtklubi korraldatav E4 lühirajasõit nädal 
varasemaks teise mai nädalalõppu ja teha koos kahepäevane lühirajavõistlus. 
Komisjon toetas seda ettepanekut.

Uus koosolek – 23. november kell 16


