
EESTI JAHTKLUBIDE LIIT

AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, EJLi kontor

15. mai 2017

Koosolekul osalejad: Marko Saarlaid (SMS), Indrek Viiret (HJK), Raiko Lehtsalu (PJK), Tammo Otsasoo 
(KJK),  Piret Salmistu, Indrek Ilves (TJK – Skype) 

Puudusid: Karl-Hannes Tagu (ORC spetsialist), Indrek Ulla (Dagö),  Eero Pank, Peter Šaraškin, Mati Sepp,

Koosoleku juhataja: Peeter Volkov
Protokollija: Piret Salmistu

Koosolek algas: 16.00 
Koosolek lõppes: 17.00

Päevakord: 

1. Muhu Väina korraldamine ja distantsid 2018-2020
2. ORC võistluse kajastamise toetamine EJLi poolt
3.

1. Muhu Väina korraldamine ja distantsid 2018-2020 

Hiiumaa ja Haapsalu ei ole huvitatud korraldamises osalema. SMS loobub samuti korraldamisest 
järgmisel kolmel aastal, kuid on huvitatud et regatt Saaremaalt läbi käiks, sest noorte järelkasv ja 
purjetamise propageerimine on oluline. 

KJK ja PJK on valmis korraldama. Konkreetsed korraldajad nimeliselt selguvad hiljem.

KJK juhatus arutas distantse ja tegi ettepaneku 2018 alustada regatti Tallinnast, kuna KJK tähistab 70. 
Juubelit. Mõte oli alustada KJK-s tehes lühirajasõidu esimesel päeval ja teisel päeval oleks lühirada 
lõpuga Kakumäel. Komisjon kiitis selle mõtte heaks.  2020 on 40a OMist ja siis on ka KJK huvi regatti 
Tallinnas näha.

PJK pakkus välja versioonid Tallinn-Kärdla-Pärnu või Pärnu-Roomassaare-Haapsalu

Komisjon kiitis heaks nelja-aastase kokkuleppe kahe jahtklubi korraldamise osas ning konkreetseid 
distantse hakkab arutama korraldusmeeskond. Rõhutati asjaolu, et järgmise aasta distants oleks hea 
välja hõigata selle aasta regati ajal. Idee: Tallinn-Kärdla-Heltermaa –Pärnu

7.-14 juulil 2018: Tallinn, Kalevi Jahtklubi - Tallinn, Kakumäe Sadam - Heltermaa - Heltermaa ring - Kihnu -
Pärnu - Pärnu lühirada. 

 Muhu Väina korralduskomitee arutab 2018 distantsi 30. mail, pärast mida saab Avamere komisjon 
distantsi heaks kiita. Distants saadetakse meili teel komisjonile tutvumiseks.



2. ORC võistluse kajastamise toetamine EJLi poolt

Eelmisel korral tegi komisjon ettepaneku EJLi juhatusele toetada näiteks Pireti saatmist ORC 
tiitlivõistlusele, kuna sellisel moel on materjali meediale oluliselt lihtsam tekitada.

EJLi juhatus arutab seda võimalust toetada. 

Soov on Karl-Hanneselt saada ORC tutvustus ja sama ka Sven Feofanovilt LYS kohta. 


