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Päevakord: 

1. EJL ORC karikasarja küsimus 

2. ORC teemad  

3. Muud teemad

1. EJL ORC karikasarja küsimus 

Karl-Hannes Tagu on tõstatanud meili teel enne koosolekut küsimuse ORC karikasarja olemuse ja 
eesmärgi kohta. Peeter Volkov meenutas, kuidas ja millal karikasari sai tänase vormi.

M. Sepp - Kas meie karikasari toetab rohkem massilisust või kvaliteeti? 

Küsimus on see, kas soovime teha võimalikult paljude võistluste põhjal edetabelit-rankingut või 
karikasarja väiksema arvu võistluste põhjal nagu varem toimus?

Komisjoni liikmed rääkisid ORC hääbumisest Pärnus ja Saaremaal. Põhjus, miks ORC jahid on loobunud 
Eesti võistlustest, on Eestis toimuvate võistluste vähene tähtsustamine edetabelis punkte saades. 

Arutati punktisüsteemi pluss- ja miinuskülgi. 2016.a tulemuste põhjal vaadati, et MMil käinud jahid olid 
edetabelis esimesed kaheksa. Selle alusel leiti, et Eesti võistluste osakaalu võiks tähtsustada ja tõsta 
skoori koefitsiendiga. Soomlaste karikasarja näitel  on võistluste eest saadavad punktid tuletatud 
koefitsientidega osalejate arvu põhjal. Pakuti välja, et Eero võiks 2016. a tulemused läbi arvutada 
koefitsientidega, et aru saada, kuidas need töötavad. 

Jäädi senise süsteemi juurde, kus sarja karikas antakse välja edetabeli tulemuste põhjal. 



Tekkis ka küsimus, et kui EJL küsib purjetajatelt litsentsitasu, siis avamerepurjetamine ei saa endiselt 
selle eest midagi. Mõte selles, et karikasari saaks mingigi jooksva kajastuse EJLi poolt – pressiteated, 
edetabeli seisud jooksvalt jne. 

I. Viiret - Eesti Karikas võiks olla siiski üks meede, et rohkem purjetajaid ORC-sse kaasata. 

Ettepanek: anda Eesti võistlustele edetabelis suurem koefitsient ja siis järgmiseks hakata ORC-d rohkem 
reklaamima. Eero ja Karl-Hannes testivad enne järgmist koosolekut 2016.a tulemused erinevate 
koefitsientidega , et leida optimaalne punktisüsteem aastaks 2017. 

Peeter Volkov pöördub EJLi poole toetuse saamiseks ORC-le, et saaks Avamere Karikasarjale ühtne nägu 
ja meediatugi. Järgmisel korral on soov karikasarja punktisüsteem  kinnitada.

2. ORC teemad – Karl-Hannes Tagu

Hannes selgitas, keda selle aasta ORC muudatused Test Run põhjal mõjutavad – eelkõige saavad vähem 
„karistada“ kergemad ja laiema kerega paadid. 

Olukord mõõtmise vallas on meil komisjoni arvates endiselt sama, mis eelmisel aastal. Meil on sisuliselt 
üks mõõtja – Tetsmann, Rosme väljastab vaid mõõdukirju. 

Oleme varasemalt kehtestanud reegli, kus vabaparda mõõtmine ORC jahtidel ei oleks vanem kui 2 
aastat. See tähendaks EJLi initsiatiivi ja jahiomanike teavitamist vabaparda mõõtmise vajaduse kohta. 
Tehn komisjon on väitnud, et see võimekus on olemas. 

Järgmise koosoleku päevakord:

1. EJL ORC karikasari – punktisüsteemi kinnitamine

2. ORC mõõtmiste ja mõõtjate problemaatika

3. ORC reklaamimise ja meediakajastuse temaatika 

Uus koosolek – 4. aprill kell 16:00 EJLis


