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EJL ORC karikasari – meediakajastus EJLi poolt ja plaan
EJL ORC karikasarja juhend
ORC mõõtmiste ja mõõtjate problemaatika
ORC reklaamimise ja meediakajastuse temaatika
Muhu Väina regati tuleviku temaatika

1. EJL ORC karikasari – meediakajastus EJLi poolt ja plaan
Ott andis teada, et EJL on omalt poolt valmis EJLi poolt kajastusi tegema. Eesti Meediaga on raamleping
ettevalmistamisel, ning EJLil on hea koostöö nendega olemas. EJL vajab selleks klubide kontakte, kes
sisendit hakkavad andma. Oluline on info edastamise operatiivsus selleks, et saaks jooksvalt anda
kajastada ka edetabeli seisu.
Eesti ORC klassi karikasari koosneb järgmistest regattidest:
2. E4 regatt, Tallinn
3. Espoo-Suursaari Race, Helsinki, Soome
4. BOW, Eesti MV, Soome
5. AF Offshore Race, Stockholm, Rootsi
6. Kessu Regatt, Haapsalu
7. Muhu Väina Regatt
8. Watergate, Pärnu
9. ORC EM, Poola
10. Tallinna Meistrivõistlused, Tallinn
11. ORC Läti MV
12. ORC Leedu MV
Klubidel EJLile saata kontaktandmed, kes hakkavad EJLile saatma tulemusi, fotosid ja kokkuvõtteid
toimunud karikasarja etappidest, et EJL saaks kajastada karikasarja ja jooksvalt edetabeli seisu
meediasse.

2. EJL ORC karikasarja juhend
Komisjon vaatas läbi Eero poolt koosolekute vahel täiendatud ja komisjonile saadetud juhendi.
Täiendatud punktisüsteem soosib Eestis toimuvaid võistlusi ja ei tähtsusta välisvõistlustel osalemist.
Komisjon otsustas EJL ORC karikasarja juhendi heaks kiita ja kinnitada. Juhend lisatud.
3. ORC mõõtmiste ja mõõtjate problemaatika
Karl-Hannes kohtub Arvet Tetsmani ja Agnesega neljapäeval, et arutada kuidas kõige efektiivsemalt
koostööd teha.
Indrek Viireti sõnul on Haapsalus keegi, kes on huvitatud mõõtjaks hakkama. Peteri sõnul on olemas ka
mõõtjate jaoks mõõtmisjuhend, lisaks võiks sellised huvilised liituda ka regattide mõõtmistiimidega.
Esmalt võiks ta liituda ka tehnilise komisjoniga info saamiseks ja koostöö loomiseks. Selline initsiatiiv
võiks tulla ka kõikidest klubidest, et tekiks järelkasv.
Tehti ettepanek lisada EJLi lehele mõõtjate nimekirja litsentseeritud mõõtjate alla ka need, kes on
huvilised ja valmis ennast koolitama, kogemust saama ja tulevikus mõõtjaks hakkama:
Pärnu – Valdor Telve
Haapsalu – Joonas Kiisler
Karl-Hannes valmistab ette ka tutvustuse ORC punktiarvestuse ja muude teemade muutuste osas
klubidele. Sven Feofanov on valmis hakkama ka ESTLYS hääletoruks tingimusel, et osaleb ka
Avamerekomisjoni koosolekutel.
4. ORC reklaamimise ja meediakajastuse temaatika
Mati sõnul võiks ORC avamerepurjetajate suuri panuseid arvestades kajastada sündmusi ka jooksvalt
ning luua võrgustik ka info jagamiseks. Mõte leida võimalused kellegi saatmiseks tiitlivõistlustele, leidis
komisjoni poolt toetust, kuid EJLil selleks ressursid puuduvad, kuna ei saadeta spetsiaalselt meediaga
tegelevat inimest ka olümpiaklasside tiitlivõistlustele. Tihti on kohapeal olevatele purjetajatele või
asjaosalistele kaamera käsitsemine ja intervjuude tegemine selgeks õpetatud, et saada operatiivselt pilt
ja hääl sündmusest.
Põhimõtteline küsimus on see, et kui avamerepurjetajatel kogutakse ca 15000 euri, siis nad peaks selle
eest vastu saama vähemalt kajastuse ja kvaliteetse mõõtmise.
Liidu poolt ei ole prioriteet saata inimesi ka ükskõik millise teise distsipliini võistlustele, kaasa arvatud
olümpiapurjetamise kajastamiseks. Mati arvas, et ka osalevad jahid on valmis toetama kellegi võistlusele
viimist ja kajastuse tegemist.
Komisjon tegi ettepaneku EJLi juhatusele toetada näiteks Pireti saatmist ORC tiitlivõistlusele, kuna
sellisel moel on materjali meediale oluliselt lihtsam tekitada.
5. Muhu Väina regati tuleviku temaatika
Regatidirektor Indrek Ilves ütles, et selle aasta juubeliregatti ette valmistades ei ole jõudnud veel
järgmiste regattide distantsidega tegeleda, kuid tooks need ettepanekud lauale maikuus. Hea oleks uue
regati distants purjetajatele välja hõigata käesoleva aasta regatil. Regati korraldustoimkond on pidanud
vajalikuks proovida vähemalt 1-2 aasta distantsi ette kindlaks määrata – see hõlbustab oluliselt

toetajatega läbirääkimisi ning eelkõige kohalike omavalitsustega kokkuleppeid saab selliselt paremini
sõlmida.
MV korraldusleping klubide vahel – kestvus. Regati korraldamine nende kolme klubi poolt – Kalevi
Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi ja Saaremaa Merispordi Selts – lepiti kokku kolmeks aastaks ja tänavune regatt
toimub kokkuleppe kolmandal aastal. Seetõttu tuleb vaadata kaubamärgi lepingust, mis on sõlmitud EJLi
ja kaubamärgi omanik Kalevi Jahtklubi vahel, regati korraldamise kohta käivat kokkulepet.
Väljavõte kaubamärgi lepingust 17.05.2016:

EJL ja KJK leppisid kokku alljärgnevas:
1. EJL tunnistab KJK-d Muhu Väina regati algatajana ja ajaloolise eestvedajana,
mistõttu ta annab kaubamärgi Muhu Väina Regatt üle ESS Kalev Jahtklubile.
2. KJK nõustub, et purjetamisvõistluse Muhu Väina Regatt iga-aastase korraldamise
eest vastutab EJL Avamerekomisjon, kus lepitakse kokku regati marsruut ja
klassid ning võistluste formaat.
3. Muhu Väina Regati marsruutide koostamisel ei eelistata pidevalt ühte sadamat,
vaid sadamate jaotus aastate lõikes on regati võõrustamisel tasakaalustatud ja
ühtlane.
4. Regatti korraldavate klubide ring lepitakse kokku EJL Avamerekomisjonis,
kusjuures KJK omab õigust olla alatiselt üks regati juhtivatest korraldajatest, kui
ta seda soovib.
5. KJK hoiab Muhu Väina Regati eelarve ja raamatupidamise selge ja avatuna,
võimaldades kõikidel antud aasta korraldavatel jahtklubidel saada igal hetkel
selget ülevaadet finantsasjade seisust.
6. Regati korraldamise tulu kantakse järgmise aasta regati eelarvesse. Kahjumi
korral kannavad kulud regatti korraldavad jahtklubid solidaarselt ja
proportsionaalselt, milles on korraldavad klubid eelnevalt kokku leppinud.
7. Muhu Väina Regati korraldamisel lähtutakse kokkulepitud Muhu Väina
korraldusprintsiipidest (lisatud).
Vastavalt Muhu Väina regati Kaubamärgi lepingule on Avamerekomisjon endiselt see organ, kes
otsustab nii distantsi kui ka korraldajad, kusjuures Kalevi Jahtlubi omab õigust olla alaliselt üks regati
juhtivatest korraldajatest kui ta seda soovib.
Maikuu koosolekuks palutakse klubide poolt korraldamise sooviavaldused kui ka distantside
ettepanekud esitada Avamerekomisjonile aastateks 2018-2020.

Järgmise koosoleku päevakord:
1. Muhu Väina korraldamine ja distantsid 2018-2020
2. ORC võistluse kajastamise toetamine EJLi poolt
Koosolek 15.mail kell 16 EJLis.

