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1. ORC / LYS diskussioon 
2. Muhu Väina regatt 2020 - distants  
3. Baltic Offshore Week 2020 
4. Muud teemad 

 

 

1. ORC / LYS diskussioon 

Karl-Hannes kommenteeris, et ORC poolt on tehtud enamusele Eesti jahtidele ORC Club testmõõdukirjad ja 
need on ka klubidele saadetud. Mõned jahid on veel puudu, millel tuleb olemasolevaid andmeid täpsustada. 
Tegemist on testmõõdukirjadega, kindlasti võib seal esineda mõningaid ebaõigeid andmeid, kuid sellisel juhul 
oleks mõistlik, et jahi esindaja pöördub otse mõõtja poole. Tehtud testfailides esineb vigu, kuid neid saab 
korrigeerida mõõdukirju välja andma hakates kevadiste mõõtmiste järel või jahiomanike täpsustatud 
andmete põhjal. ORC tegeleb praegu ka nende jahtidega, kellel hetkel veel testmõõdukirju väljastatud ei ole. 
Tänaseks on enam kui 90% jahtidest testmõõdukirjad saanud. 

Ka 2019.a Muhu Väina regati tulemused tehti ORC poolt kasutades test ORC Club mõõdukirju ja suurt kaost 
see kaasa ei toonud. https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=cfhkv 

Klubides on arutelud ja selleteemalised kokkusaamised Pärnus reedel (22.11.) ja Kalevi Jahtklubis järgmisel 
kolmapäeval (27.11.). 

Ott Kallas - EJLi juhatus saab kinnitada otsuse, sest avamerekomisjon ja tehniline komisjon on selles osas 
selgel arvamusel ja seda kindlalt otsustanud. Kuna järgmine juhatus on alles 10. detsembril, saame otsuse 
teha ka meili teel.  

Arvet Tetsmann – Mõõtmistega probleeme ei saa tulla. Kuna ORC Club jaoks saab omanik ise andmed 
esitada, siis täpsuse huvides tahetakse jahte kindlasti kaaluda ja kevadel saab seda teha. Ca 30-40 jahti 
vajavad kaalumist. Kui tahtmist on, siis tehnilisi takistusi ei peaks olema. Seda ei saa küll teha kevadiste 



jahtide vettetõstmiste ajal, sest siis ei ole jahid mõõtmisseisukorras ja mereklaarid, tihti pole ka masti peal. 
See eeldab väga head klubisisest koostööd, et see mõõtmine-kaalumine korraldada ja et see sujuks. 

Karl-Hannes Tagu - Ka Soome Avamerepurjetamise Liit on avaldanud ORC-le soovi minna LYSilt ORC-le üle. 
Nad on viis aastat tegelenud andmete ja info kogumisega ja tänaseks on otsus küps. 

Ott Kallas – Küsimus on tõstatatud ka, mis saab olema ORC Eesti meistrivõistlusteks? On kõlanud ka idee, et 
Muhu Väina regatt oleks avamerepurjetamise Eesti MV ja BOW lühiraja Eesti MV. Siin tekib kindlasti küsimus, 
et kas sama mõõdusüsteemi alusel peaks mitme distsipliini medaleid välja andma, mis pigem devalveerib 
medalite väärtust. See on kindlasti arutamist vajav teema.  

Eero Pank – Baltic Offshore Week oma formaadiga toetab ORC mõõdusüsteemi kõige paremini ja see kannab 
ka eesmärki, et mitte välja anda ORC tiitleid pooltuules sõites, mõõtes kõige täpsemini just vastutuule-
allatuule rajal purjetamist. Ja kuna Muhu Väina regatt ise on väärikas ja sellel on osalejaid nagunii palju, ei ole 
mõtet sellele tiitleid juurde lisada. Sarnane paralleel kehtib ka Rootsis Gotland Runti ja Soomes Suursaari 
Race puhul, mis ei ole nende maade tiitlivõistlusteks. Muhu Väina regatt selgelt ORC formaati ei toeta ja on 
liigne loterii. Kui me paneksime Muhu Väina regati ORC meistrivõistlusteks, tuleks väga kriitiliselt üle hakata 
vaatama neid distantse, mis seal välja pannakse, vältimaks pooltuules sõitu. Ka EMidel ja MMidel tehtavad 
avamere- ja rannikusõidu rajad on pigem ringiratast sõitmised, et mõõdusüsteemi valemit toetada. ORC-le 
üleminek annab võimaluse ka enamatele selles rahvusvahelises formaadis peetavas sportlikus võistluses 
kaasa lüüa ja ennast proovile panna. Kui me vaatame ca viis aastat tagasi tehtud otsusele, on see poliitika 
olnud õige, Eesti jahid on ORC tiitlivõistlustel tippkonkurentsis ja Muhu Väina regatt ei ole osalejate arvus 
kaotanud ja me kõik osaleme selles kui me vähegi saame. Aastataguse otsuse aluseks olnud argumentidele ei 
ole tänaseks lisa tulnud, mis annab põhjust öelda, et see otsus oli õige ja ei tasu muutmist.  

Karl-Hannes Tagu – Baltic Offshore Weeki eesmärk ja kahe maa fliidile tehtav regatt kannab kindlasti ka 
korraliku ja kõrgetasemelise võistluse eesmärki, mis on traditsiooniline ja kus konkurents on tasemel. 

Sven Nuutmann – Praeguses võistluste kalendris ongi kolm regatti, mis toetavad kõige paremini ORC 
mõõdusüsteemi ja formaati – E4 Karikavõistlus, Baltic Offshore Week ja Tallinna Meistrivõistlused, Muhu 
Väina regatt seda paraku ei ole. Ja tänu nendele regattidele (lisaks KJK kolmapäevaregattidele) on ka Eesti 
meeskondade tase kõvasti tõusnud selleks et pakkuda kõrget konkurentsi ORC rahvusvahelistel 
tiitlivõistlustel. Baltic Offshore Week on ainus täpselt selle mõõdusüsteemi formaati järgiv regatt. Samas ei 
ole ka Muhu Väina regati võit kuidagi vähem väärtuslik kui BOWi võit.  

Mati Sepp – Siin tuleb mängu ka asjaolu, et pelgalt avamerd sõites on sul vaja ühesuguseid purjeid ja ORC 
tiitlivõistluste formaadis, kus suur rõhk on lühirajapurjetamisel, on sul vaja teistsuguseid purjeid. Keegi ei 
hakka panustama kahesugustesse purjedesse.  

Diskussioon teemal, kas Eesti MV peaksid olema rahvustele avatud või antaks meistritiitlid vaid oma riigi 
rahvusest tiimidele. Leiti, et kindlasti on atraktiivsem tiitlite andmine sõltumata rahvusest. Suurte jahtide 
purjetamises ei kehti olümpiapurjetamises olev rahvuspõhisus, vaid tiimipõhisus.  

Mikk Köösel – Küsimused: Kas ORC III puhul jääb Eesti MV-ks Muhu Väina regatt? Kuidas hakkavad jagunema 
ORC mõistes nendest jahtidest, mis on kõige väiksemad? Nendega peab eraldi tegelema ja arutama, kuidas 
nende grupp tekib ja mis formaati nad ise sõita tahavad. 

Karl-Hannes Tagu – Vaadates jahtide koosseisu näiteks ka KJK nimekirja põhjal, siis LYS jahtidest ORC I ja II 
gruppi läheks ca 10 paati, ülejäänud oleks kas ORC III või ka IV (CDL väiksem kui 8 või 8,5) – neid on ca 40 
jahti. See on arutelu teema ja küsimus, mida need purjetajad ise tahavad.  



Karl-Hannes Tagu - Kevadel on ORC peamõõtja Zoran Grubisa tulemas Eestisse, et paate mõõte-kaaluda ja ka 
seminari teha. Jahtklubidest võiks tekkida inimesed, kes on valmis muidu, aga ka MMi valguses mõõtmisega 
tegelema hakkama ja selle teema endale selgeks tegema. Klubides on tavaliselt nii olnud, et kui on nõudlus, 
on tekkinud ka need inimesed. 

Tekkis küsimus, kuidas Eestis mõõtjaks saadakse? Arveti sõnul põhiliselt praktika alusel. Teoreetilist poolt 
saab ORC lehelt, kuid kõige olulisem on praktika ja kogemus. Huvilistel pöörduda esmalt Arvet Tetsmanni 
poole. Selliseid huvilisi on juba nii Pärnus kui Haapsalus. ORC korraldab ka rahvusvahelisi seminare, kuid nüüd 
MMi valguses on kindlasti ORC siiatulek ja seminari korraldamine kindlasti hea võimalus. Eestis toimub 
mõõtjaks saamine meister-õpipoiss põhimõttel. ORC puhul ei ole ka mõõtjate kvalifikatsioon sama mis 
olümpiaklasside puhul – ORC puhul saadakse „Tunnustatud mõõtjaks“, mis näitab nende inimeste kogemust. 

Otsus: Kuna nii Avamere- kui ka Tehniline komisjon on nüüd teema läbi arutanud ja otsus tehtud ning ka 
klubide tasandil on otsus tehtud, siis on nüüd palve EJLi juhatusele see otsus kinnitada. Järgmistel korral 
on soov arutada ORC3 ja ORC4 jahtide esindajatega, et kokku leppida Muhu Väina regati grupid ja nende 
soovid, mida nad purjetada tahavad.  

2. Muhu Väina regatt 2020 distants 

Komisjon vaatas üle KJK ja PJK korraldajate poolt täna välja pakutud distantsid. 

2020 
L Pärnu (registreerimine) 
P Pärnu lühirada 
E Pärnu - Kärdla 
T vaba päev 
K Kärdla ring 
N õhtupoolikul Kärdla – Tallinn  
R eskaader Merepäevade avamisel (ja vbl õhtul ring?) 
L Tallinna lühirada 
 
Siit on väljas praegu Ruhnu, kuna vahepeal tuli EJLi vahendusel vajadus soov jõuda reede lõunaks Tallinnasse 
Merepäevadele, et tähistada 40 aastat OMi purjeregati möödumisest Pirital koos Tallinna Merepäevade 
avamisega. Ott selgitas Tallinna linna soove ja ettepanekut liita Muhu Väina regatt Tallinna Merepäevadesse, 
mis jõuab samal nädalavahetusel Piritale, et purjetamist ja sellega seotud tegevusi seoses 40 aasta 
möödumisega OMi purjeregatist esile tõsta. Mõte on selles, et linn korraldaks Merepäevade raames 
kontserdi ja meelelahutusega olümpiatule väljakul. Kuid otsest palvet, et regatt jõuaks tingimata reede 
lõunaks Tallinnasse, tegelikult ei ole esitatud, mistõttu võib regatt Tallinnasse jõuda ka reede õhtuks ja 
Ruhnut kavast välja lülitama ei peaks. Siin oli vahepeal tegemist kommunikatsiooniveaga, mistõttu ka uus 
regati distants korraldajate poolt välja pakuti, mis välistas Ruhnu. 

Lauri Kurvits esindas KJK juhatuse arvamust, kes otsustas oktoobris Pärnu-Ruhnu-Kärdla-Tallinn kasuks, sest 
Ruhnu sadam on nüüd suurem ja võimaldab regatil sinna minna.  

Sellisel puhul oleks kava selline: 
L Pärnu (registreerimine) 
P Pärnu lühirada 
E Pärnu – Ruhnu 
T Ruhnu ring ja/või väikestel vaba päev 
K Ruhnu-Kärdla 
N Vaba päev või Kärdla ring 



R Kärdla-Tallinn 
L Tallinna ring 

Ettepanek tehti ka teha Pärnus lühirada laupäeva pärastlõunal ja alustada Ruhnu minekut pühapäeval.  

Folkbootidele sobib see Ruhnuga rajavariant juhul kui pikkade distantside järel on vaba päev. Ruhnu puhul 
tuleb arvestada sellega, et DSV auto sinna minna ei saa ja kõik asjad tuleb jahtidel endil kaasa võtta Pärnu-
Ruhnu ja Ruhnu-Kärdla etappidel.  

KJK ja Pärnu JK juhatus arutavad veel Pärnu-Ruhnu-Kärdla-Tallinn poolt ja vastuargumendid läbi ja otsus 
tehakse vastavalt.  

 

3. Baltic Offshore Week 2020 

Vahepealsete arutelude tulemusel on tehtud otsus, et BOW toimub Kärdlas (6.) 7.-9. august, korraldajateks 
Kalevi Jahtklubi ja Dago Jahtklubi.  

2020.a Kärdlas kohvikute päevi (tavaliselt augusti alguses toimunud) 2020 ei toimu ja see lihtsustab ka 
majutuse küsimusi. 

 

Järgmine koosolek toimub 11. detsembril kell 16.00 Eesti Jahtklubide Liidus. 

Teemad: 

• Muhu Väina distants, grupid ja võistlusteade 
• Väikeste ORC jahtide gruppide diskussioon ja Muhu Väina klassid – esindajad koosolekule 
• EJLi Avamere Karikasarja klassid 2020 – Hannes ja Eero valmistavad juhendi ette 

 

 

 

 

  

 


