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Koosolekul osalejad: Tammo Otsasoo (KJK), Raiko Lehtsalu (PJK),  Karl-Hannes Tagu (ORC spetsialist),  Peeter 

Volkov ,  Mikk Köösel (Folkboot esindaja), Peter Šaraškin, Piret Salmistu 

Puudusid:  Indrek Ulla (Dagö), Mati Sepp, Eero Pank, Sven Feofanov (LYS spetsialist), René Allik (KJK), Erko 
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Koosoleku juhataja: Peeter Volkov 
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Koosolek algas: 16.00  
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Päevakord:  

1. Eesti Purjetamisliiga 2019  

2. Muhu Väina regatt 2019 

3. ORC / LYS diskussioon 

4. EJL karikasarja võistlused 

5. FIN EST Offshore Series 2019  

6. Muud teemad 

a. Draakonite lisamine eraldi klassina KJK regattidele 

 

 

1. Eesti Purjetamisliiga 

Lisaks detsembris toimunud klubiõhtule Pärnu Jahtklubis, kus tutvustasid Eesti Purjetamisliiga 2019.a plaane 

Indrek Ilves ja Madis Ausman, toimus sarnane tutvustus Saaremaa Merispordi Seltsis 13.veebruaril. Kalevi 

Jahtklubis on sarnane tutvustus plaanis 13.märtsil ja Haapsalus 22.märtsil, kui seal toimub jahtklubi 

aastakoosolek. 

Nii SMS, KJK kui ka Pärnu JK on avaldanud soovi MTÜ liikmeks astuda. SMSil on plaanis 3 meeskonda välja 

panna – 2 tava- ja 1 noortemeeskond. Pärnust on kindlasti 2 meeskonda tulemas. KJK ja Haapsalu soovid on 

teada pärast toimunud klubiõhtuid. 

Liiga võistlusteade saab avaldatud EJLi lehel. Meeskonnad registreeritakse terve hooaja kolme võistluse peale 

ette ja osalustasud masktakse samuti siis ette - Osavõtutasu on 1200€ täiskasvanute Võistkonna kohta 2019 

aasta kolme etapi eest ja 600€ noorte Võistkonna kohta, 2019 aasta kolme etapi eest. Noorte meeskondade 

osalemistasust poole kannab vastavalt kokkuleppele EJL. http://bit.ly/2019EestiPurjetamiseLiigaNOR   

2. Muhu Väina regatt 2019 

https://bit.ly/2019EestiPurjetamiseLiigaNOR?fbclid=IwAR01OC8GgoF_-OTNny6vckZt29_01SPqRxUmJZwF4ficu-mNs-wMHHMTAKk


Muhu Väina regati Võistlusteade on avaldatud ja esimesed registreerujad kirjas. Venemaalt avaldasid soovi 

regatil eraldi klassina osaleda Open 800 klassi jahid. Korraldajad on nendega kontaktis ning plaanis on teha 

Võistlusteate muudatus, et Open 800 lisada kaheksanda grupina regatile kutsutud klassiks.  

 

3. Jätkus ORC / LYS diskussioon  

Karl-Hannes selgitas ESTLYS koefitsientide tausta, kus Sven Feofanov on alates 2012.a võtnud saadaolevad 

ESTLYS mõõdukirjad ja konvertinud need ORCga korrelatsioonis enam vähem 1:1. Probleem on aga selles, et 

ORC valem on igal aastal 1-2% liikunud, kuid vanad LYS mõõdukirjad on aga samaks jäänud, mistõttu tekivad 

ka vead. Kui need vanemad paadid ka iga-aastaselt mõõdukirju uuendaks, muudaks see asja. Ehk siis see ORC 

mõõdukirjast LYS koefitsiendi tuletamine ei ole midagi uut, kuid viimasel ajal on sellest lihtsalt rääkima 

hakatud. Ka Soomes saadakse ORC paatidele sarnaselt LYS mõõdukirju, võttes koefitsiendiks 1,29. Selles 

suhtes on vale lasta paralleelselt sama sammu käia nii LYSil kui ORC-l.  

Komisjon leidis, et sellest tulenevalt võiks võistlused toimuda siis ühtses ORC mõõdusüsteemis, kuid 

erinevates divisjonides – Racer ja Cruising, ehk jahid jagatakse vanuse või paaditüübi alusel gruppidesse. EJL 

on valmis mõõdusüsteemide ühtlustamise teema juhatusse viima, kui on selge, mis see reaalselt tähendab – 

mis on kaasnev kulu, asjaajamine, vajadus mõõtmiseks jms. Puuduvate alusfailide saamiseks käib jutt ca 10 

jahist. Eesmärgiks ja tulemuseks on ühtses, mõõdetavas ja võrreldavas süsteemis võistlemine ja selleks 

tänases maailmas on parimaks lahenduseks ORC.  

Vastavalt ORC reeglitele lasub ORC Club mõõdukirjade tegemisel vastutus täielikult jahiomanikul mõõte 

sellesse deklareerides ja valesti deklareerides saab nö karistada ikka omanik. ORC i puhul on tagatud ka 

kontrollimehhanism paate üle mõõtes ja kaaludes. Pikas perspektiivis läheks kindlasti probleeme korraldaja 

jaoks vähemaks, sest tugineda saab vastavalt konkreetsetele määrustele.  

Komisjon leidis, et tarvis on kirjeldada kahe-aastane protsess üleminekuks LYSilt ORC-le. 

Avamerekomisjoni töögrupp koosseisus Karl-Hannes Tagu, Sven Feofanov, Peter Saraskin ja lisaks Veiko 

Rosme võtavad selle kirjeldada ja defineerida, selgitades kaasneva kulu, asjaajamise, vajadused 

mõõtmiseks ja kere alusfailide tekitamiseks jms. Mai alguses arutab komisjon tehtud dokumenti, mida 

esitada EJLi juhatusele. Eesmärk on teha kevadel põhimõtteline otsus, et selle teemaga sügisel 

konkreetseid samme 2020. hooajaks astuda.  Ettepanek EJLi juhatusele esitada mai alguses, EJLi juhatuse 

koosolek on 14.05. 

 

4. EJL Karikasarja võistlused 

Jahtklubid on saatnud nimekirja võistlustest, milliseid nad soovivad ORC karikasarja lisada. Piret koostab 

eelmise aasta põhimõtetel 2018.a avamere karikasarja juhendid ja lisab selle juurde Eestis toimuvate 

võistluste nimekirja. Juhend koos regattide nimekirjaga saadetakse komisjonile ülevaatamiseks meili teel, et 

see siis edastada EJLile. 

ORC karikasarja juhendisse täiendus - Jahtidel on kohustus 2 nädala jooksul pärast välisvõistlust deklareerida 

võistlustulemused EJLi ja EJL peab jooksvalt ka edetabelit pidama ning seda avaldama, et jahid teaksid 

punktiseisu. 

ESTLYS karikasarja juhendi koos võistlustega koostab Sven Feofanov. Põhjaranniku Regatt, mida korraldavad 

koostöös Liimala Purjetajate Selts ja Kalevi Jahtklubi, ning mis möödunud aastal toimus esmakordselt, 



lisatakse ESTLYS karikasarja võistluste hulka. Sel aastal toimub see 7.-9.juuni distantsiga Tallinna-Hara / Hara 

ring / Hara-Eisma. 

 

5. FIN EST Offshore Series 2019 

Nüüd on selged kõik kolm toimuvat regatti selle sarja raames: 

- E4 karikavõistlus – 18.-19. mai Kalevi Jahtklubis 

- Baltic Offshore Week  – ORC Eesti ja Soome MV – 13.-16.juuni Helsingis, Katajanokka 

- Gulf of Finland Race – 14.-15. september Helsingis, Espoon Merenkävijat  

 

6. Muud teemad 

a. Draakon klassi lisamine eraldi grupina võistlustele nagu Kalevi Jahtlubi kolmapäevaregatt ja 

Kalevi Jahtklubi avamerepurjetamise karikasarja SEIKO CUP regatid. Komisjon toetas Draakon 

klassi lisamist eraldi grupina, lisades nende kohta võistlusteatesse ja purjetamisjuhistesse 

neile tehtava erandi World Sailing avamerepurjetamise erimääruste kategooria 4 nõuetes, 

vaatamata sellele, et Draakonid ei sõida SEIKO Cup raames ka Terra Feminarum Naissaare 

regatti, mis neid nõudeid eelkõige eeldab.  

Järgmine koosolek lepitakse kokku jooksvalt. 

 

 


