
EESTI JAHTKLUBIDE LIIT 

AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Tallinn, Haven Kakumäe 

 

24. oktoober  2018 

Koosolekul osalejad: Tammo Otsasoo (KJK), Raiko Lehtsalu (PJK),  Erko Sepp (HJK), Indrek Ilves, Marko 

Saarlaid (SMS), Karl-Hannes Tagu (ORC spetsialist),  Peeter Volkov,  Mikk Köösel (Folkboot esindaja), Eero 

Pank, Peter Šaraškin, Indrek Ulla (Dagö), Mati Sepp, René Allik (KJK), Piret Salmistu 

Puudusid:  Sven Feofanov (LYS spetsialist) 

Koosoleku juhataja: Peeter Volkov 

Protokollija: Piret Salmistu 

Koosolek algas: 16.00  

Koosolek lõppes: 17.30 

Päevakord:  

1. Muhu Väina regatt 

2. Eesti Purjetamisliiga  

3. Komisjoni tegevused 

4. Muud teemad 

 

 

1. Muhu Väina regatt 

Tammo Otsasoo edastas regati tagasiside Kalevi JK juhatuse koosolekult. Üldiselt oli hea regatt. Tänaseks on 

tunne, et ORC jahtide osalemise vähenedes on gruppe liiga palju ja paate gruppides vähe. Aitaks ainult ühes 

mõõdusüsteemis sõitmine, mis teeks ka grupid suuremaks. Pigem on MV rohkem matkapurjetamise ehk 

kruiisimise regatt, mitte niiväga ORC formaadi võistlus.  

Variandid mõõdusüsteemiks on kas ORC Club või LYS. Eero sõnul on nende jahi (Reval Cafe – Salona 38) LYS 

gruppi minnes vahed ORC paatide vahel võisteldes ikka samad, kuna koefitsient tuletatakse ORC mõõdukirja 

põhjal.  

Komisjoni ettepanek Muhu Väina regatiks: Folkboot sõidaks klassisõitu ja ülejäänud jahid jagataks kolmeks 

või neljaks grupiks LYSis. See ettepanek saata klubidele arutamiseks. 

Muhu Väina regatt peakski olema pigem regatt, kus tehniliselt kõiki detaile peensusteni taga ei aeta. 

Rene Allik, Kalevi JK:  

Kuupäevade osas on ettepanek teha regatt 12.-20. juuli. See on nädal hiljem kui tänavu, kuid sel juhul ei 

tuleks vast need ORC jahid Tallinnasse tagasi, kes plaanivad osaleda ORC EMil Rootsis (11.-17. August – 

Oxelösund http://orc2019.oxss.nu/ ). Regatt väisaks nelja sadamat, sest nii on kunagi EJLi poolt 

korraldusprintsiipides sätestatud ja iga lisasadam lisab vaid logistilisi kulusid..  

http://orc2019.oxss.nu/


Komisjon arutles kahe distantsivariandi üle.  

Variant 1 (Haapsalu-Roomassaare-Pärnu) 
R  12.07. registreerimine - Haapsalu 
L  13.07. registreerimine ja avamine - Haapsalu 
P  14.07. Haapsalu-Roomassaare 
E  15.07. Roomassaare – Abruka ring 
T  16.07. Roomassaare ring 
K  17.07. Roomassaare - Pärnu 
N  18.07. puhkepäev - Pärnu 
R  19.07. Lühirada - Pärnu 
L  20.07. Pärnu ring ja lõpetamine 
 
Variant 2 (Haapsalu-Roomassaare-Kihnu-Pärnu) 
R  12.07. registreerimine - Haapsalu 
L  13.07. registreerimine ja avamine - Haapsalu 
P  14.07. Haapsalu-Roomassaare 
E  15.07. Roomassaare – Abruka ring (vajadusel puhkepäev, sõltuvalt Roomassaarde jõudmisest)) 
T  16.07. Roomassaare ring 
K  17.07. Roomassaare - Kihnu 
N  18.07. Kihnu - Pärnu 
R  19.07. Lühirada - Pärnu 
L  20.07. Pärnu ring ja lõpetamine 
 
Puhtaid puhkepäevi ei soovita kavas näha ning pigem soovitatakse pika etapi järgse päeva õhtupoolikusse 

planeerida ring. Komisjon toetas varianti nr 2. 

- Klubidel anda seisukoht ettepanekule: Folkboot sõidaks klassisõitu ja ülejäänud jahid jagataks 

kolmeks või neljaks grupiks LYSis. 

- Tehnilisel komisjonil anda oma seisukoht avamerekomisjoni ettepanekule ja teavitada, mida 

tähendab ORC mõõdukirjast LYS mõõdukirja genereerimine. Millised on siis ORC jahil lubatud purjed, 

kuidas neid deklareeritakse, kas ja kuidas kontrollitakse meeskonna kaalu jne. Ettepanek on see, et 

purjede deklaratsioon tuleb kõigil täita ja ka kontrollitakse, mis on pardal. Kas koefitsient muutub 

vastavalt sellele kui palju purjeid jahil kaasas on? Ja mis erisused on võistlusteate jaoks olulised? Kui 

palju maksab LYS mõõdukiri neile, kellel on ORC mõõdukiri olemas? Näiteks Soome regattidel 

(Suursaari ja Helsingi-Tallinn) antakse LYS mõõdukiri ORC jahtidele tasuta. 

- Seisukohti ootame 28. Novembriks. 

- Selle informatsiooni põhjal hakkavad korraldajad veel sel aastal koostama võistlusteadet.  

 

2. Eesti Purjetamisliiga 2019 

Indrek tutvustas sel aastal tegevust alustanud Eesti Purjetamisliiga ideed, kus 2019.a osaleks Eesti juba 

täisliikmena Euroopa Meistrite Liigas. http://sailing-championsleague.com/  

Ettepanekud 2019.a etappide toimumise osas on edastatud EJLile:  

1. I etapp 10.-12. Mai – Pärnus 

2. II etapp 5.-7. Juuli – Tallinn, Kakumäe 

3. III etapp 27.-29. September – Tallinn, Kakumäe 

Paatide valik – praegu võisteldakse olemasolevatel Kakumäe BluSailidel. Võib-olla aasta pärast on võimalik 

olemasolevad paadid välja vahetada J70 paatide vastu. 

http://sailing-championsleague.com/


Noortele purjespordikooli tiimidele väga meeldis see formaat ja võistlus. Saime 2018 vaid ühe regati teha, 

kuid kuna plaanimine jäi liiga hilja peale, siis oli aegadega keeruline. Küll aga toimusid teise planeeritud regati 

ajal treeningpäevad, kus Karl-Hannes Tagu õpetas ja treenis KJK purjespordikooli noori. 

Kuna see formaat on võimalus kiiljahtidele noorte järelkasvu kasvatamiseks, siis avamerekomisjon pooldas 

noortetiimide (vanusepiir vastavalt liiga võistlusteatele) osalemistasu tasumist EJLi avamerekomisjoni 

eelarvest (näiteks LYS mõõdukirjade hinnatõusu arvelt või reklaamitasudelt). Peeter Volkov selgitab välja 

avamerekomisjoni käsutada oleva eelarve ja osalenud klubid saadavad EJLile avaldused osalemistasu 

katmiseks. 

Nüüd sügis-talvel on plaan klubides kohtumisteks (nii juhtkondade kui ka potentsiaalsete osalejatega). Plaan 

on tutvustada Eesti ja Euroopa liiga olemust üldiselt, mille käigus selgitatakse välja Eesti parim klubitiim, kes 

edasi läheb Euroopa parimate klubitiimidega võistlema. Järgmise aasta regatid saab ka võimalikele 

osalejatele kalendritesse panna ja tiimid värvata. 

 

3. Muud teemad 

 

3.1. Kevadel Folkbootide Flotilli ja Mikk Kööseli poolt algatatud idee pakkuda noortele välja 

kolmapäevaregattidel noorteseeria langes soodsale pinnasele.  

Mikk Köösel: „Kokku toimus 8 starti, osales 11 meeskonda, kõige rohkem 10 paati korraga, erinevatel 

regattidel kokku 30 noort, 6 spordikooli, omavahel võistlesid klubid. Keskmine vanus 12-14. Huvi oli suur ja 

plaan on jätkata. EJL toetas omalt poolt kindlustusega. Auhinnad paneb seeriavõistluse eest välja EJL ja 

noored kutsutakse EJLi hooaja lõpetamisele. Tagasiside on igati positiivne ja hea. Formaat sobis ja ka 

kolmapäev meeldis. Osalejad olid stardimaksust vabastatud.“ 

Ettepanek – Kui EJLil on eelarve pool selge, siis noortesarja stardimaksusid võiks KJKle toetuseks maksta. 

*************************** 

3.2. Teema seoses KJK kolmapäevakute ja SEIKO CUPiga on Draakonite LYS-mõõdukirjad, kuna nende 

osaledes teistel LYS II grupi jahtidel enam pjedestaalile asja ei ole. Ilmselt on mõõdukirjade koefitsiendid 

ebavõrdsed ja nii kaob LYS II grupi huvi võistelda ära.  

Küsimus tehnilisele komisjonile – kuidas seda olukorda lahendada? Mis lahendus tuleks, kui lähtuda ORC-

tüüpi mõõtmisest?  

************************** 

3.3. FIN-EST Offshore Series 

Rene kohtus Soome Avamerepurjetamise Liidu juhi Sakari Laulajaineniga. Arutati tänavuse  sarja tulemust ja 

läbiviidud regattide korraldust. Otsustati teha korraldusreeglid-põhimõtted nii FIN-EST sarjale kui ka BOWile, 

et vältida juhtumeid, mis sel aastal just Soome võistlusel aset leidsid. Sarja võitjad autasustatakse igal aastal 

selles riigis, kus toimub BOW ehk ORC Meistrivõistlused. Tänavu kutsub esikolmiku meeskonnad hooaja 

lõpetamisele EJL. 

Järgmine koosolek toimub kolmapäeval, 28.novembril kl 16 Kalevi Jahtklubis.  

Teemad: Muhu Väina regati osavõtvad grupid, võistluste kalender jm. 


