
EESTI JAHTKLUBIDE LIIT 

AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Tallinn, EJLi kontor 

 

20. veebruar 2017 

Koosolekul osalejad: Peeter Volkov – komisjoni esimees, Viljar Sepp (SMS), Indrek Viiret (HJK), Tammo 

Otsasoo (KJK), Karl-Hannes Tagu (ORC spetsialist), Raiko Lehtsalu (PJK), Mikk Köösel (Folkboot), Peter 

Šaraškin, Mati Sepp, Eero Pank,  Piret Salmistu, Indrek Ilves (TJK) 

Külalisena: Toomas Soots 

Koosoleku juhataja: Peeter Volkov  

Protokollija: Piret Salmistu 

Koosolek algas: 15.30   

Koosolek lõppes: 17.00 

Päevakord:  

1. EJL karikasarjad ja nende osavõistlused 

2. Võistluskalender   

3. Muhu Väina regati võistlusteade 

4. LYS ja ORC hääletorude kandidaadid 

5. Muud teemad 

 

1. EJL karikasarjad ja nende osavõistlused  

Komisjon arutas EJL avamere karikasarjadesse kuuluvaid regatte.  

Haapsalu soovis lülitada karikasarja kavasse Kessu regati, kuna see on just nädal enne Muhu Väina 

regatti ja osavõtt võiks tänu sellele ka suurem olla. Pärnu sooviks on jätta karikasarja Watergate regatt. 

ORC EM Poolas lisada ORC karikasarja, kuna hulgaliselt Eesti jahte on sinna minemas.  E4 regatt, kuhu sel 

aastal ka hulk Soome jahte on oodata, otsustati ka sarja lülitada.  

Piret paneb kokku kalendri varasemate põhimõtete alusel – tiitlivõistlused ja ümberkaudsed olulisemad 

regatid ja saadab komisjonile ettepanku vormis.  Eero paneb kokku ORC karikasarja juhendi varem kokku 

lepitud ja hästi töötavate põhimõtete järgi.  

2. Võistluskalender   

Kalev Jahtklubi kalender, mida oodati,  on kodulehel olemas, Riina kinnitusel on need regatid juba ka EJLi 

kalendris. Riina palub saarlastelt kalendrit ja lisab ka nende regatid EJLi ühisesse kalendrisse. 

3. A. Le Coq 60. Muhu Väina regati võistlusteade 

Võistlusteate ülevaatamine, mille regati direktor Indrek Ilves oli vahetult komisjoni liikmetele saatnud.  

Küsimused: 



Punkt 3.7. WS Purjetaja Klassifikatsiooni kohustus? Kuna me ei kasuta World Sailing purjetaja 

klassifikatsiooni Muhu Väina regatil, siis pole ka sellel punktil NORis vajadust. 

Punkt 6.6. Purjedel peab olema mõõtja tempel. – Kas see küsimus, peaks olema teises kohas 

Võistlusteates? Indrek selgitab tehnilise komisjoniga. 

Punkt 14.2 Väljaspool EU osalevad paadid peavad ostma kindlustuse regatibüroos võistluste 

registreerimisel. – Kas see sõnastus on pädev ja sobiv? Komisjon arutas reaalsete juhtumite näiteid, kus 

kindlustuskahju jäi hüvitamata, kuna kindlustus oli võltsitud ja pärast regatti seda enam kätte ei saadud. 

Komisjon oli nõus selle nõudega EU-välistele jahtidele, et vältida olukordi, mis meie oma jahtidele 

kahjulikud. 

Avamerekomisjoni ettepanek oli kasutada Muhu Väina regati avameresõitudel Time-On-Time meetodit 

ja Inshore rajasõitudel Inshore Triple Number ToD meetodit.  

4. LYS ja ORC hääletorude kandidaadid 

Peeter Volkov on rääkinud Karl-Hannes Taguga vastavalt eelmisel koosolekul arutatule ja Karl-Hannes oli 

nõus hakkama ORC spetsialistiks Avamerekomisjonis, ning osalema ka Tehnilise komisjoni töös ORC-d 

puudutavates küsimustes.  

5. Muud teemad 

a. LYS klassis Eesti meistrivõistluste medalid Muhu Väina regati tulemuste alusel. 

Komisjon arutas seda ettepanekut, kuid on endiselt samal seisukohal, mis paar aastat tagasi, et LYS grupi 

jahtidel on võimalus minna üle ORC-sse Eesti meistritiitli saamiseks.  

T.Soots: Miks LYSi ei arendata, miks LYSis Eesti meistrivõistluseid ei korraldata? 

Komisjoni liikmed tuletasid koosoleku külalisliikmele meelde varem tehtud otsuseid meistrivõistluste 

pidamise poliitika osas kuid samas kinnitasid soovi ja tahet LYS mõõdusüsteemi Eestis arendada. 

See teema on varem olnud arutusel nii Avamerekomisjonis kui ka EJLi juhatuses. 

VÄLJAVÕTTED: 

25.11.2013 – EJLi Avamerekomisjonis  

3. Eesti meistritiitlite jagamise teema  

…… 

Alamaa – Miks ei võiks siis see alus ehk LYS süsteem olla piisav meistritiitli väljaandmiseks?  

Heil – Sest see karistab tugevaid. LYS loogika on händikäp loogika, selleks et tugevdada konkurentsi, 

võtta tippe madalamaks ja nõrkasid ülespoole tõsta.  

Feofanov – 100 mõõdukirja on välja antud, miks nad ei saa siis ? 

Pank – Tehn komisjoniga võiks selgitada, kas LYS mõõdukirjade väljaandmise hinnatõus muudaks nende 

tellimist.  

Saarlaid – Klubide seisukohad on meil olemas. Räägime need kõik siin ära ja siis on meil ka pilt selgem. 

Otsustati: 

http://www.puri.ee/media/Avamere-komisjoni-koosoleku-protokoll-131125.pdf


Avamerekomisjon esitab EJL juhatusele küsimuse, kas ESTLYS klassis anda välja Eesti meistri tiitlid või 
mitte. 
Klubide seisukohad on siin järgmised: 
Viiret – HJK toetab ideed teha võistlussari ühe mõõdukirja alusel (ORC), Eesti MV tiitlit LYSile mitte 
välja anda, kui on tagatud et kõik jahid saavad konkureerida mõõdukirja alusel. 
Heil – KJK seisukoht on pigem LYSis mitte anda tiitlit. 
Riim – SMS arvab, et LYS süsteemi säilitamine aitab suurendada avamerepurjetamise kandepinda 
(statistika) ja SMSi hinnangul on süsteem piisavalt täpne, et tiitlit välja anda, arendades ka süsteemi 
edaspidi. 
Feofanov – PJK juhatus (26.11) on LYS meistritiitli väljaandmise poolt.  
Alamaa – RJK arvamus ühtib SMSi seisukohaga. Arendada süsteemi tiitlite väljaandmiseks. 
 
Riim – Vajab kinnitust, kas need 12 jahti saaksid ORC mõõdukirjad, kui kallis see on, et otsus lõplikult 
teha. 
 
Otsustati: 
2014. ORC Eesti meistritiitli väljaandmise koht – klubide seisukohad: 
HJK – BOW 
SMS – Piirab võistluse kättesaadavust, kui BOW on EMV. Ainult Muhu Väinas.  
KJK – BOW 
PJK – BOW 
Oluline põhjus on see, et BOW on ORC MV formaadi alusel korraldatud. 
Esitada avamerekomisjoni arvamus EJLi juhatusele otsustamiseks. 
 
Viiret – HJK teine ettepanek oleks, et 2014.a oleks üleminekuaasta ja LYS kuni 1,08 saaks Eesti 
meistritiitlid. 
Klubide seisukohad: 
HJK – nõus 
KJK – nõus 
PJK – juhatus (26.11) sellekohast otsust ei teinud.  
SMS – otsust ei ole teinud. 
Esitada ettepanek EJLi juhatusele otsustamiseks. 
Kalvik – Jahtide vanusepiir oleks ka võimalus. 
Pank - Suurtele LYSidele ei ole mõtet seda pikendada.  
 
Meistritiitlite väljaandmise võistlus: 
ESTLYS väike kuni 1,08 – Muhu Väin 
Folkboot – Muhu Väin 
 
Aavik – Uuring näitab, et kerefaile on siiski võimalik saada. 

 

16.12.2013 – EJLi Avamerekomisjoni koosolek 

1. EJLi uue presidendi Egon Elsteini külaskäik  
 
..... 
Viiret - Kas otsus LYS tiitli väljaandmise kohta puudutas vaid aastat 2014 ehk üleminekuperioodi? 
Volkov - Otsus EJLi juhatuses tehti just eelmise korra komisjoni ettepaneku põhjal. Kui järgmisel aastal 
peaks tekkima takistus, et puuduvaid kerefaile veel ei saa, võib ka järgmisel aastal veel seesama otsus 
pikeneda ka aastale 2015. 
…….. 

http://www.puri.ee/media/Avamere-komisjoni-koosoleku-protokoll-131216.pdf


 

Uus koosolek – 14. Märts kell 16:00 EJLi kontoris. 

Päevakord:  


