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1. 2020 Muhu Väina regati distants ja võistlusteade 

Distants on korraldajate poolt kinnitatud.  
11.-18.07.2020 
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 
Peavõistlusjuht Jüri Sõber on hetkel Eestist ära ja NOR tehakse hiljemalt jaanuariks ning 
avamerekomisjon saab selle veel enne avaldamist üle vaadata ja kinnitada.  
Distants ja kuupäevad avaldatakse kodulehel ja sotsiaalmeedias detsembris. 
 

2. Väikeste ORC jahtide gruppide diskussioon ja Muhu Väina klassid  

Külalistena ORC III grupi esindajad Ülari Velviste (Lagle III) ja Imre Marmor (Vesileenu). 

Ülari Velviste ettepanekul võiks teha grupi pooleks CDL 8,5 koha pealt. Algul pakutud 8,6 järgi lööks see lahku 
First 34.7 jahid, mis ei ole hea.  Samuti peaks Carter 30 tüüpi jahtide järgi minema ORC 3 ja ORC 4 piir (6,8 
CDL).  

Karl-Hannese sõnul võiks see gruppidesse jagunemine olla ka 2021 MMi sarnane. Ilmselt soovime me MMiks 
muuta ORC Green Booki piiri, mis vastavalt iga aasta valemi muutusele on seal 8,5 või 8,6 ja 2015 EMil Pärnus 
oli 8,0, kus viimasena said sisse First 31.7 tüüpi jahid. Esmalt tuleks paika panna 3. grupi ülemine piir. ORC 
peamõõtja sõnul soovitatakse MMil esmalt piiri ikka Green Booki järgi, kuid kindlasti küsivad nad arvamust 



kohaliku fliidi kohta ja Kalevi JK korraldajana saab seda siis ORCle ütelda ja neid piire vastavalt meie 
laevastikule nihutada. 

Peeti arutelu selle ümber, millise võistluse raames toimuks ORC 3 ja ORC 4 grupi Eesti MV. See võib olla kas 
Baltic Offshore Week või ka näiteks Tallinna MV, kui need jahid ei soovi üle aasta Soomes võistlemas käia. 
Võiks sel juhul olla ka 3-päevane võistlus just nendele gruppidele. Oluline on see, et regati formaat sobiks 
paremini ORC valemit järgima. Leiti, et Eesti MV võiks teha ikka nende soovide järgi, kes tahavad sporti teha. 
Ja Muhu Väina regatile ei anna see Eesti Meistri tiitel ka midagi palju juurde, pigem kaob sinna veidi ära.  

Praeguse nimekirja järgi tundub optimaalne jagada kogu laevastik nelja gruppi.  

Koosolek analüüsis läbi kogu fliidi nimekirja (ka Muhu Väinal osalenud jahid) ja otsustas soovitada järgmisi 
jagamise piire CDLi järgi: 

I grupp –    ORC I 16,500 >= CDL > 9,17  
II grupp –   ORC II  9,17 >= CDL > 8,41  
III grupp – ORC III  8,41 >= CDL > 6,65 (piir Carterite järel ja Polarised ja Prizrak Venemaalt oleksid IV grupis) 
IV grupp – ORC IV 6,65 >= CDL  
 
III ja IV grupi piir Muhu Väina regatil tehtaks vastavalt regatieelsetele mõõdukirjadele vahetult enne regatti. 
2020.a pooldati igal juhul ORC 3 ja 4 gruppide Eesti MV BOW raames. 

 

3. EJLi Avamere Karikasari 2020 

Karikasarja puhul jagada ORC grupid nö suureks ja väikseks grupiks, kus piiriks CDLi järgi 8,40. Jahtklubid 
ütlevad ise, millised võistlused karikasarja läheks, suurte jahtide gruppidel läheks võistlustena arvesse ka 
välisvõistlused ja väikestel siis vastavalt mitte. Välisvõistlusi saab ikkagi deklareerida EJLis, kui nad kusagil 
soovivad osaleda.  

Arvestuse idee on see, et arvesse läheb 6 võistlust, millest 2 saavad olla välisvõistlused. 2019.a tulemusi 
vaadates on võitjad igati õiglaselt selgunud.  

Pooldati kindlasti põhimõtet, et isegi kui jahid on gruppidesse jagatud, stardiks I ja II grupp ning III ja IV grupp 
regattidel koos, kuid arvestus oleks lihtsalt erinev. Cruising jahtide kategooria tuleb kõne alla vaid I ja II grupi 
puhul ja Muhu Väina regati korraldajad võivad omal valikul anda eriauhinnad näiteks Cruising jahtide hulgas 
parimatele.  

Eesti MV tiitli jaoks soovitati grupi suuruseks minimaalselt 10 jahti.  

Klubide kalendrid selguvad jaanuariks ja karikasarja kuuluvad regatid paneb Piret kokku. Hiiumaa MV lisada 
karikasarja nimekirja. Välisvõistlused tuleb jahtidel deklareerida otse EJLi sekretärile.  

 

Järgmine koosolek toimub 14.jaanuaril kell 15.00 Eesti Jahtklubide Liidus. 
 

Teemad: 
• Muhu Väina regati võistlusteade ja juhend 
• EJL Karikasarja juhend ja regatid 


