
EESTI JAHTKLUBIDE LIIT

AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, EJLi kontor

19. jaanuar 2017

Koosolekul osalejad: Peeter Volkov – komisjoni esimees, Väino Hallikmägi (Pärnu JK), Marko 
Saarlaid (SMS), Raul Grigorjev (Dagö), Eero Pank, Peter Šaraškin, Piret Salmistu

Koosoleku juhataja: Peeter Volkov 
Protokollija: Piret Salmistu

Koosolek algas: 16.00  
Koosolek lõppes: 17.00

Päevakord: 

1. Komisjoni koosseis ja töökord
2. A. Le Coq 60. Muhu Väina regatt - distants

1. Komisjoni koosseis ja töökord

Avamerekomisjoni esimees Peeter Volkov sai EJLi juhatuselt volitused komisjoni 
moodustamiseks. Komisjoni koosseisu otsustati nimetada üks esindaja igast jahtklubist, kus 
avamerepurjetamine aktiivne ning lisaks saab esimees nimetada ka täiendavad liikmed, kes ei 
esinda klubisid vaid avamerepurjetamist laiemalt.

Avamerekomisjoni edasine koosseis: 
Peeter Volkov – komisjoni esimees
Tammo Otsasoo – Kalev Jahtklubi
Raiko Lehtsalu – Pärnu Jahtklubi, asendusliige Karl-Hannes Tagu 
Marko Saarlaid – Saaremaa Merispordi Selts
Indrek Ulla – Dagö  Jahtklubi, Raul Grigorjev asendusliige
Indrek Viiret – Haapsalu Jahtklubi 
Indrek Ilves – Tallinna Jahtklubi 
Komisjoni esimehe poolt nimetatud liikmed: Eero Pank, Peter Šaraškin, Mati Sepp ja Piret 
Salmistu 
Eesti Folkbootide Flotill – Piret palub Mikk Kööselil nimetada nende esindaja komisjoni. 

Eesti Folkbootide Flotilli hakkab komisjonis esindama Mikk Köösel (24.01.2017) 

Põhiteemad töögrupile:

 Muhu Väina teemad, distantsi kinnitamine jm küsimused
 ORC teemad ja arengud



 Klubide kalendrid ning EJL ORC, ESTLY ja Folkbootide Karikasarja põhimõtted ja 
osavõistluste kinnitamine

ORC arengusuundade tutvustaja Eestis – Agnes Lill teatas, et tema sellega ajapuudusel tegeleda 
ei saa, sama Peter Šaraškin. Peter Šaraškin soovitas teha selle ettepaneku Karl Hannes Tagule, 
kes on juba täna väga kursis ORC arengute ja põhimõtetega ning on lubanud olla ka PJK 
asendusliige komisjonis. Komisjon arutas Tagu kandidatuuri ja otsustas talle ettepaneku teha. 
Oluline, et purjetajatele selgitataks aktuaalseid ORC arenguid, süsteeme, mõõtmisi jne. Väino 
Hallikmägi vahendab selle ettepanku Tagule ning kui ta on nõus, saaks ta osaleda komisjoni töös
ja võiks vajadusel moodustada alamkomisjoni.

EJL president on avamerekomisjoni esimehele teinud ettepaneku tegeleda ka merematkamise 
teemaga. Komisjon leidis, et ESTLYS ja merematkamine on otseselt kaks seotud teemat ja neid 
võiks koos arutada ja arendada. LYS grupis purjetajaid on Eestis küll, kuid süsteemselt nendega 
ei tegeleta. LYS koefitsientide määramine peaks olema tulemuste põhjal korrigeerimine, kuid 
meil  seda väga ei praktiseerita sarnaselt Soomele, kus see süsteem vägagi elus ja suurema osa 
näiteks ka Helsingi-Tallinna regatist osavõtjad esindavad just seda süsteemi. Jätkusuutlikkus ja 
Arvet Tetsmannilt teadmiste ülevõtmine on kindlasti teema, mida EJL peaks arutama. ESTLYS 
esindaja olemasolu eeldaks ka klubidele ja purjetajatele selle süsteemi tutvustamist ja olla nö 
LYS grupi hääletoru. Komisjon arutas Raiko Lehtsalu ja Sven Feofanovi kandidatuuri, ettepanek 
otsustati teha Svenile. 

Keskkonnareeglitega arvestamine regattide korraldamisel – 2016.a Muhu Väina regati juhtumi 
näitel tuleb edaspidi juhtida korraldajate tähelepanu nendele nõuetele ja teha vastavad 
täiendused juhistesse. Eraldi alamkomisjoni moodustama ei hakka, kuid komisjoni esimees 
võtab aeg-ajalt selle teema üles. 

Peter Šaraškin tõstatas ka ORC mõõtja teema, mis igal kevadel tõstatub. Siin oleks parim 
kombinatsioon kui ORC „hääletoru“ osaleks ka tehnilise komisjoni töös kuna teemad on 
enamasti vägagi seotud ja sama isiku osalemine mõlemas töögrupis lihtsustaks ja kiirendaks 
protsesse. Mõte, et Karl-Hannes Tagu oleks esindajaks ka tehnilises komisjonis ja hakkaks 
osaliselt EJLi abiga ennast selleks koolitama, leidis heakskiitu. Väino Hallikmägi ja Peeter Volkov 
räägivad Karl-Hannesega ja selgitavad tema huvi ja võimalused.

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

Regati direktor Indrek Ilves ei saanud koosolekul osaleda, kuid infojuht Piret Salmistu andis 
ülevaate hetkeolukorrast. Regati distants ja ajakava jõudsid 16.jaanuaril purjetajateni uudiskirja 
teel ning samas avati ka veebi teel eelregistreerimine. 10 jahti Eestist, Lätist ja venemaalt oli 
nelja päevaga kirja pandud. Venemaalt osalema pidanud L jahtide seltskond teatas kahetsusega,
et samadel kuupäevadel on ka Tall Ship Race, mida nad sel aastal on otsustanud väisata. 
Järgmisel aastal lubasid nad aga kindlasti suurema seltskonnaga meie regatil osaleda. Enne 
lõplikku distantsi kinnitamist peeti pikki arutelusid erinevate osapooltega, et distants nii 
pikkuselt kui ka ajaliselt sobivaimaks teha. Regati toimumise kuupäevad on 7.-15. juuli. Selleks, 



et järgida esimese Muhu Väina regati distantsi vastupidises suunas mõistliku ajagraafikuga, 
otsustati registreerimise ja mõõtmisprotsessiga algust teha juba reedel, 7. juulil (erinevalt 
tavapärasest laupäevasest algusajast). Ka esimese etapi start antakse laupäeval, mitte 
pühapäeval nagu tavaliselt. Regati sadamad on sel aastal siis Haapsalu, Kuivastu, Roomassaare, 
Kihnu, Pärnu ja Riia. Selline ajakava muutus annab rohkem puhveraega sadamatesse ja nii on 
parem planeerida ka sadamategevusi purjetajatele – 2 päeva ollakse Haapsalus, 2 päeva 
Roomassaares ja 2 päeva Pärnus.

A. Le Coq 60. Muhu Väina regatt toimub 07.-15. juulil 2017 distantsil:

R 07. Juuli Registreerimine, mõõtmine ja kontroll ja  Regati avamine  
L 08. Juuli  Registreerimine, mõõtmine ja kontroll ja * Haapsalu – Kuivastu  
P 09. Juuli * Kuivastu – Roomassaare 
E 10. Juuli * Roomassaare ring 
T 11. Juuli * Roomassaare – Kihnu 
K 12. Juuli * Kihnu – Pärnu 
N 13. Juuli * Pärnu lühirada, regati õhtusöök 
R 14. Juuli * Pärnu – Riia (uus sadam Kipsalas)
L 15. juuli  Regati autasustamine ja lõpetamine Riias

Regatt on taas Eesti Meistrivõistlusteks Folkbootide klassile ning ORC kõige väiksemate jahtide 
grupile (CDL  8). Arutati ka viimase ümbernimetamist, kuid kuna gruppidesse jagamine käib 
endiselt CDL järgi, siis jäädi selle juurde, et grupi nimi on CDL  8 grupp, kellele piisava hulga 
osavõtjate korral toimuvad samuti Eesti MV Muhu Väina regatil. ORC suuremate gruppide 
jahtide Eesti MV toimuvad Baltic Offshore Week raames sel aastal Helsingis 16.-18.juunil. 
Kinnitati ka soovi jätkata jahtide gruppidesse jagamist osavõtjate nimekirja alusel vahetult enne 
regatti nii, et gruppides oleks osalejaid võimalikult võrdselt.

Gruppidesse jagamise teema tõstatus ka rääkides ORC Eesti MV-st Baltic Offshire Week raames 
Soomes. Soome Avamerepurjetajate Liit arvas, et 2017.a oleks ka nemad valmis üle minema 
süsteemile, kus gruppide piire karikasarja lõikes jäigalt paika ei panda, ning grupid 
moodustataks samadel põhimõtetel nagu Eestis viimastel aastatel. Piret suhtleb sel teemal 
Sakari Laulajainen’iga ja annab teada  soomlaste otsusest.

Muhu Väina regati võistlusteade esitletakse järgmisel koosolekul.

Uus koosolek – 20. veebruar kell 15.30 EJLis 
Päevakord: 

 EJL karikasarjad ja nende osavõistlused
 Võistluskalender (oodatakse KJK kalendrit)
 Muhu Väina regati võistlusteade
 LYS ja ORC hääletorude kandidaadid


