
EESTI JAHTKLUBIDE LIIT 

AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Tallinn, EJLi kontor 

 

4. aprill 2017 

Koosolekul osalejad: Marko Saarlaid (SMS), Indrek Viiret (HJK), Tammo Otsasoo (KJK), Karl-Hannes Tagu 

(ORC spetsialist), Indrek Ulla (Dagö), Raiko Lehtsalu (PJK), Peter Šaraškin, Mati Sepp, Eero Pank,  Piret 

Salmistu, Indrek Ilves (TJK – Skype) 

Puudusid: Peeter Volkov – komisjoni esimees,  

Koosoleku juhataja: Eero Pank 

Protokollija: Piret Salmistu 

Koosolek algas: 16.00  

Koosolek lõppes: 17.00 

Päevakord:  

1. EJL ORC karikasari – punktisüsteemi kinnitamine 

2. ORC mõõtmiste ja mõõtjate problemaatika 

3. ORC reklaamimise ja meediakajastuse temaatika  

 

1. EJL ORC karikasari – punktisüsteemi kinnitamine  

Eero esitas koosolekute vahelisel ajal järgmised ettepanekud punktisüsteemi parandamiseks võrreldes 

2016. aastaga: 

1. Suurendaks arvestusse minevate võistluste arvu - ehk osavõtuaktiivsus saab premeeritud, kokku 6 

võistlust läheb arvesse ja sellest 2 välisvõistlust; 

2. Punkt 8. juhendist välja ; 

3. Arvestussüsteem võiks olla: võistelnud paatide arv (maksimum millega arvestatakse on 40); siis peab 

arutama, kuidas arvestatakse punkte jahile kes näiteks on tulnud 46. kohale; 

4. Eesti MV ja Eestis toimuvad võistlused on koefitsiendiga 1,5; Eestis toimuvatel võistlustel kus 

osalevate jahtide arv on 1,0 või vähem on koefitsient 2. 

Komisjon arutas Eero ettepanekuid ja nõustus  nendega. Karl-Hannes oli samuti teinud arvutused 2016.a 

tulemustest vastavalt nendele ettepanekutele koefitsiente muutes – tulemused jäid suures plaanis 

samaks, mis näitab et põhimõtteliselt on süsteem õige.  

Eero teeb muudatused juhendisse ja punktisüsteemi ning see saab lähiajal saadetud EJLi. 

 

2. ORC mõõtmiste ja mõõtjate problemaatika 

Mati tõstatas küsimuse EJLi litsentsitasude kohta – probleem selles, et avamerepurjetajate seltskond 

on suur ja panustab tasudega, aga samas ise palju vastu ei saa. Eelkõige puudutab see mõõtmise 



taset ja teenust. Mati sõnul on lähiajaks kokku lepitud kohtumine, kus osalevad Peeter Volkov, Egon 

Elstein, Ott Kallas ja Mati Sepp – soovijad komisjonist on samuti oodatud. Eero selgitas ka 

komisjoni/purjetajate tellimust suurvõistlustele (Muhu Väin, BOW), kus mõõtjad peaks läbi regati 

kohal olema ja jooksvalt check-list nimekirja alusel jahte kontrollima. 

Komisjoni poolt tuli ettepanek kirjutada ORC komisjoni hääletoru/esindaja (Tagu) poolt kirjatükk, 

kus selgitada mõningaid uusi muudatusi ORC mõõtmissüsteemis, punktiarvestuses, ning vabaparda 

mõõtmise nõuet, mis kehtestatud varasemalt komisjoni poolt (Eero kontrollib üle, kas ORC Club 

mõõdukirja puhul kehtib samuti nõue 2 aasta vabaparda mõõtmise osas).  

Üks mõte oli veel korraldada ühine jahtide kaalumine, kus saaks kontrollida jahtide kaalu vastavust 

mõõdukirjadega. Sellisel puhul poleks vabaparda mõõtmine nii  tähtis.  

 

3. Muud teemad 

- Indrek tõstatas küsimuse 2018 ja 2019 Muhu Väina regati distantsi osas   

o Klubidel teha korraldajatele ja komisjonile omapoolsed ettepanekud distantside 

osas 

- Komisjon leidis, et pärast 2017.a regatti tuleb kindlasti osalejatelt küsida tagasisidet 

etappide pikkuste, ööetappide ja muu korralduse osas 

- Üle vaadata MV korraldajate lepingu kestvus  

- LYS hääletoru teema – Sven Feofanovi kandidatuuri toetasid kõik komisjoni liikmed 

o LYS süsteem vajab samuti arendamist ja koefitsiendid muutmist vastavalt 

tulemustele  

 

Järgmise koosoleku päevakord: 

 

Uus koosolek –25. aprill kell 16:00 EJLis 

 


