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Päevakord:  

1. WS aastakoosoleku ülevaade – Egon Elstein  

2. Eesti Purjetamisliiga tutvustus ja 2019 plaanid  

3. Muhu Väina regatt 2019 

4. Muud teemad 

 

 

1. WS aastakoosolekust – Egon Elstein 

WS aastakoosolek toimus Sarasotas, Floridas. Sellel ajal toimub tavapäraselt ka ORC aastakoosolek. WS 

koosolekul jäi kõlama mõte, et WS peaks hakkama rohkem tähelepanu pöörama avamerepurjetamisele, kuna 

selle kandepind on väga lai ning kus liigub ka väga palju raha. ORC regattide ja sündmuste komitee 

koosolekul analüüsiti 2018.a tiitlivõistlusi. Esmakordselt eksperimendi korras toimunud Haagi 

avamerepurjetamise MM, kus kokku võistlema pandi IRC ja ORC, parimat soovitud tagasisidet ja tulemust ei 

andnud. Seda on ka varem proovitud teha UMS ratingu abil. Selle MMi järel oldi üsna sama meelt, et täpselt 

samamoodi enam teha ei saaks, kuna nii IRC kui ka ORC süsteemid on liiga erinevad. 

2019 juuni alguses Horvaatias Šibenikis toimuv MM ja augustikuus Rootsis Oxelösundis toimuv EM on küll 

vaid ORC jahtidele.  

2020 MMi kohta oli veel otsus enne AGMi lahtine,  kuid seal oldi seda meelt, et 2020 oleks mõlema süsteemi 

paadid jälle koos võistlemas. Horvaatiasse läheb ka IRC mõõtjate tiim, et saada selgeks, kas sellel 

koostegemisel on tulevikku või ei. Eesti kandideeris 2020 MMi saamiseks koos New York Newporti ja Norra 

Sanderfjordiga.  Egon tegi Sarasotas Eesti, Tallinna nimel esitluse. MMi õigus läks Newporti. Eestil on jälle 

võimalus saada MM 2021, sest ka regati roteerumine Euroopas põhja ja lõuna vahel  ei jätku selliselt ning 

Eesti saab seetõttu võimaluse. 

Jutuks oli seal ka 2016 a ORC EMi Scugnizza case, mille tulemusel Katariina II võitis õigusega meistritiitli. WS 

ei ole karistuse osas midagi ette võtnud ja ka Itaalia Purjetamisföderatsioon mitte. Samas Itaalia 



Purjetamisföderatsiooni juures tegutsev  avamerekomisjon pidas vajalikuks karistada omanikku mõõdukirja 

mitteväljastamisega. Samas omanik kirjutas jahi tütre nimele ja mõõdukiri siiski saadi ning paat võistles ikkagi. 

Egon andis ülevaate ka Volvo Ocean Race’i uue korraldaja esinemisest. Volvo enam nimisponsorina ei jätka, 

kuid jääb regati juurde toetajaks. Nimisponsori saatus peaks selguma lähiajal. Leedukad ostsid  VOR’il 

osalenud VO60 jahi (SCA / Turn the Tide to Plastics) ja kavatsevad sellega palju võistelda ja treenida enne 

järgmist Ocean Race’i. Nad lubasid vastavat infot ka Eesti Jahtklubide Liidule jagada. 

2024 Tokyo OM– Paadiklasside valikus kukkus Finn välja, kuid asemele tuli avamerepurjetamise segapaari 

kahepaat.  

Väga palju räägiti seal ka liigapurjetamisest, mis on täna Euroopas väga populaarne ja tekitab tugevat 

konkurentsi ja võistlusmomenti ning selles nähakse head silda olümpiapurjetamiselt kiiljahipurjetamisele 

üleminekus. 

2. Eesti Purjetamisliiga 

Egon tutvustas lühidalt, kuidas Eesti Purjetamisliiga 2018.a alustas. Eraisikute initsiatiivil loodud MTÜ Eesti 

Purjetamisliiga kutsub MTÜga liituma kõiki jahtklubisid, et koos liigapurjetamisele Eestis samuti hoog sisse 

saada. Eesmärk on noorte järelkasv ning võimalus tuua noori kiiljahi purjetamise juurde. See oleks kasvulava 

nii ORC’le kui ka OM’i uuele avamerepurjetamise.  

2019.a plaanid -  kolme etapi kuupäevad on EJLI kalendrisse saadetud: 

I etapp – 4.-5. Mai Pärnus 

II etapp – 5.-7. Juuli Tallinnas, Kakumäel 

III etapp – 27.-29. September Tallinnas, Pirital 

Eesti Purjetamisliigast saab 2019.a ka Euroopa Purjetamise Meistrite Liiga liige. Liiga olemuse, põhimõtete ja 

2019.a plaanide tutvustamiseks on plaanis korraldada jahtklubides klubiõhtud:  7.detsembril toimub see 

Pärnus, edasi siis juba Saaremaal ja Tallinnas Kalevis, seejärel on plaan tutvustus teha Tallinna Jahtklubis, 

Haapsalus, Dagö Jahtklubis. 

Räägiti ka toetusest noortetiimidele, mille osas on ettepanek EJLile - Liiga osavõtutasu kompenseeritakse kui 

võistkonna vähemalt kolme liikme keskmine vanus on alla 21 aasta. See peaks võimaldama/motiveerima 

vanematel ja noortel koos sõita. 

Egoni sõnul prognoosisime sel aastal LYS mõõdukirjade lisalaekumiseks 10,5 tuhat eurot, kuid laekus ca 9 

tuhat. 2018 tehti 18 mõõdukirja (25%) LYSis vähem kui 2017.  

Avamerekomisjoni ettepanek ja otsus EJLile on kasutada LYS mõõdukirjad lisalaekumisest tulevat tulu nii 

noorte kiiljahipurjetamise kui ka mõõtmissüsteemi arendamiseks. Sellega on ka EJLi juhatus ja büroo nõus. 

Väljamaksmised noortetiimide 2018.a osalemise eest tuleb täiendavalt kokku leppida EJLi bürooga. Klubid 

esitavad taotluse EJLi nende tasude saamiseks – 2018.a olid nendeks Pärnu, TJK ja KJK Purjespordikoolide 

tiimid. 

Egon Elstein tõi väga positiivse näitena esile ka tänavuse Folkbootide noorteseeria Kalevi Jahtklubis, mis Mikk 

Kööseli eestvedamisel teoks sai ja mis noorte hulgas väga populaarne oli. EJL tasus siin jahtide kindlustuse. 

2019 planeeritud LYSi mõõdukirjade tulu on ca 9 tuhat eurot  - selle osas on avamerekomisjonil ettepanek 

tulu jagada pooleks mõõtmise arendamiseks ja noortele.  



Otsus:  2018 ja 2019 LYS mõõdukirjade eest saadud tulust  suunata  pool mõõtmise arendamiseks ja pool 

noorte liigapurjetamises osalemise toetamiseks. 

Mõõdukirjade puhul oli esmane eesmärk kasutada lisaraha testmõõdukirjade tegemiseks. 

 

3. Muhu Väina regatt 2019 

Arutelu kas Muhu Väina regatil säilivad kõik grupid nagu seni – ORC, LYS, Folkboot. 

Üks mõte oli panna LYSis osalevatele jahtidele ette jahtide vanusepiir? 

Jõuti järeldusele, et mõõdukirjade teema valguses on igal juhul mõttekas siiski säilitada ORC grupid regatil. 

ORC3 osalemine on praegu pigem lahtine küsimus. Gruppidesse jagamine toimub enne regatti vastavalt 

osalejate nimekirjale. 

Uus 2019.a Muhu Väina regati rajaettepanek, mille komisjon heaks kiitis. 

13.-20.07.2019 

Registreerimine ja avamine – Kärdla A. Le Coq regatt (regatt ALC töötajatele) 

Kärdla ring 

Kärdla-Haapsalu 

Haapsalu - Roomassaare  

Abruka ring 

Roomassaare - Pärnu 

Pärnu Lühirada  

Pärnu ring ja lõpetamine 

Ametlikult täpne päevade kaupa distants avaldatakse regati võistlusteates, kuid regati sadamad on kinnitatud. 

 

Järgmine koosolek T 15.01 kell 16 Kalevi Jahtklubis. 

 

 


