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Päevakord:
1. A. Le Coq Muhu Väina regati võistlusteade
2. Kohustusliku varustuse nõuded regattidel
3. Ettepanekud EJLi tehnilisele komisjonile
4. Muud teemad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. A. Le Coq Muhu Väina regati võistlusteade
Komisjoni ettepanek A. Le Coq Muhu Väina regati korraldajatele on saada regati võistlusteade 
valmis jaanuari lõpuks, et komisjon saaks selle meili teel üle vaadata, heaks kiita ja EJLi juhatusele
kinnitamiseks saata. Soov on võistlusteade avaldada enne veebruarikuist Soome paadimessi, 
kuhu on kavas minna regatti reklaamima (6.-15.02).
Tekkis küsimus, kus ja millal toimuvad ORC 700+ grupi Eesti MV, kas Muhu Väina regatil? Selle 
grupi esindajad peaksid selles osas ettepaneku tegema.
Folkbootide Eesti MV on nii nagu 2014.a - Muhu Väina regati ajal.

Otsustati:
Regati korraldajad esitavad võistlusteate komisjonile meili teel ülevaatamiseks ja kinnitamiseks 
enne jaanuari lõppu. Kohustusliku varustuse nõuded vaatab üle eelmisel koosolekul kokkukutsutud
töögrupp (Hard, Eero, Peter, Peeter, Arvet) ja need esitatakse komisjonile ülevaatamiseks ja 
kinnitamiseks.

2. Kohustusliku varustuse nõuded regattidel
ISAFi regulatsioonid on avalikustatud. Nii nagu eelmisel koosolekul detsembris otsustatud, palub 
komisjon Eerol kokku kutsuda töörühm, et läbi arutada nõuded ja tuua ettepanekud 
avamerekomisjoni koosoleku lauale.
Töörühmas lubasid osaleda Hard, Eero, Peter, Peeter, Arvet.

Kuna Peter Šaraškin oli need nõuded üle vaadanud, siis arutati neid juba ka komisjonis. 
Muhu Väina regatil kehtiksid ISAF 4. kategooria nõuded mööndustega nii nagu allpool kirjas 

• Tormigrooti ei nõuta
• Kasutada kas tormifokat või heavy-weather-jib’i (normaalne kõva tuule puri)
• Purje värvi kohustuslikkus – oranzi pigem ei nõuaks



• Lifejacket sprayhood - http://www.defender.com/product.jsp?path=-
1%7C135%7C2290130&id=2014936 – keegi pole varem sellega kokku puutunud ja 
pigem ei näe vajadust

• Vestid – nõutavad 150 newtonit koos tuledega
• Raadio – Muhu Väina regatil on raadio nõutav, EMil koos DSC-ga (digital selective 

calling)
• Nõutav tavaline VHF
• Signaalraketid – nõutud ei ole, kuid pimedas on rakett igal juhul nähtav, aga 

suitsutõrvikud mitte

Töörühma lõplik ettepanek koostatakse ja edastatakse komisjonile asap kuid mitte hiljem kui 
jaanuari lõpuks.
Komisjon leidis, et meeskonna kaalumisel peaks olema isiku identifitseerimine isikuttõendava 
dokumendiga vastavalt ülesantud nimekirjale (kontrollides mõõdukirjas antud meeskonna kaalu 
vastavust reaalsusele).

3. Ettepanekud EJLi tehnilisele komisjonile

EJL Avamere Komisjon pöördub EJL poole leidmaks lahendust seoses puudujääkidega ORC 
mõõdusüsteemi esindamises ja mõõtmisel Eestis.

Komisjon toob välja järgmised probleemid ORC mõõtmisteenuse ja ORC esindajaga:
◦ Mõõtmisteenuse kättesaadavus – hetkel see ei ole piisav selleks, et purjetajad 
oleksid sellega rahul ja et avamerekomisjon ning aktivistid saaksid oma püstitatud 
eesmärke täide viia.
◦ Eestis esmakordselt toimuvale ORC-tiitlivõistlusele ORC kohalik esindaja ei tule
◦ Võistluse ajal võivad tekkida probleemid väljaantud mõõdukirjadega, mida kohalik 
esindaja peaks aitama lahendada
◦ ORC esindaja pole osalenud kutsetele vaatamata EM’i korraldustoimkonna töös kui 
teda on kutsutud, samuti pole ta andnud tagasisidet enda osalemise kohta
◦ Esindaja sage kättesaamatus mõõdukirjade aktiivsel väljaandmise ajal
◦ Koolituste korraldamisel puudub igasugune initsiatiiv ja huvi
◦ ORC- süsteemil puudub Eestis aktiivne ja initsiatiivikas esindaja, kes suudab 
suhelda klubide ja purjetajatega, asju selgitada ning infot edastada

Ettepanekud
◦ Senisele ühele inimesele lisaks võiks olla 2-3, et tekkitada vastav tööjaotus ja 
korraldus kus on kaetud nii mõõdukirjade väljastamine, mõõtmine kui ka teavitustöö
◦ EJLi juhatus võiks kuulutada välja konkursi mõõtjate leidmiseks
◦ Tehnilisel komisjonil tuleks välja töötada vastav arenguplaan, tulevikuprogramm ja 
tegevuskava
◦ Tehniline komisjon peaks olema aktiivsem ja tutvustaks klubidele olulist 
informatsiooni ja muudatusi 
◦ Vajalik on koolitusstipendium mõõtjate koolitamiseks
◦

4. Muud teemad

4.1. I.Ilves – teen ettepaneku arutada ja lähemate kuude jooksul otsustatada Muhu Väina regati 
edasine korraldus – nii suurt üritust tuleks planeerida ja ettevalmistada pikemalt ette, 
miinimumprogramm võiks olla 3 aastat ette. Regatti peaks korraldama kogemustega 
profesionaalne meeskond.

See annaks võimaluse planeerida regatti rahvusvahelisemaks suur-regatiks, mis tõstaks 
regati väärtust nii purjetamismaailmas kui ka toetajate sponsorite silmis. Lisaväärtus on 

http://www.defender.com/product.jsp?path=-1%7C135%7C2290130&id=2014936
http://www.defender.com/product.jsp?path=-1%7C135%7C2290130&id=2014936


pikemate sponsorlepingute sõlmimise võimalus, eelarveline planeerimine omavalitsustes, 
suhtlus välisriikidega. Võimalik kaasata EASi toetusi.

Arutati mõtet laiendad Muhu Väina regati seniseid piire ja viia regatt ka teistesse maadesse
(Soome, Läti). Sellisel juhul on võimalus ka vastavatest meedetest raha taotleda. See aga 
vajab pikemas perspektiivis regati korraldajate üle otsustamist. Üheks võimalikuks 
variandiks peeti ka eraldi MTÜ moodustamist. Leiti, et see on kindlasti kiiret arutamist ja 
otsustamist vajav teema.

Järgmise koosoleku päevakord
1. A. Le Coq Muhu Väina regati võitlusteade
2. Karikavõistluse juhendid
3. ORC 700+ Eesti MV – toimumise aeg ja koht
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