
EESTI JAHTKLUBIDE LIIT

AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, Pirita tee 17
Kalev Jahtklubi

21. september 2015

Koosolekul osalejad: Indrek Ilves (KJK), Peeter Volkov, Sven Heil (KJK), Piret Salmistu (KJK), 
Toomas Soots (KJK), Indrek Viiret (HJK), Juss Ojala (Dago), Peter Šaraškin, Mati Sepp, Marko 
Saarlaid (SMS), Raiko Lehtsalu (PJK), Alari Akermann (PJK), Hard Perk, Margus Hiet (SMS)

Puudusid: Eero Pank (KJK), Andres Haavel (SMS), Eero Alamaa (RJK).
Koosoleku juhataja: Peeter Volkov
Protokollija: Piret Salmistu
Koosolek algas: 17.00 
Koosolek lõppes: 18.30

Päevakord:
 Eelarve – avamerekomisjon – Sven Heil
 Muhu Väina regatt – 2016. a aeg ja tuleviku regattide korraldus, kaubamärgi küsimus 

– Indrek Ilves
 Jooksvad asjad 

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

1. Eelarve – avamerekomisjon – Sven Heil

Sven Heil on suhelnud nii Indrek Ilvese kui ka Ott Kallasega, et selgitada välja avamerekomisjoni 
tulud ja kulud. Seni pole avamerekomisjonil väga konkreetset eelarvekäsitlust olnud, kaetud on 
ORC Eesti esindaja osalemine ORC aastakongressil ja Muhu Väina regati videote tegemine – 
katteks reklaamilubadest saadav tulu. 2014. oli selleks tuluks 1920 Eurot.

Kui me oleme rääkinud ORC esindajast ja Agnes Lill võiks olla see kandidaat, siis tema nõusolekul
võiks ta koostada nägemuse tegevustest ja kirjutada juurde eelarve ning esitleks neid siis ka 
komisjonis.

Hiet – LYS temaatikaga tegeleja tuleb EJLil samuti leida.

Akermann – Viidates EJLi varasemale ajaloole, siis täna on avamerepurjetamine EJLi juures väga 
hämar teema. Tuues näiteks Jääpurjetamise Liidu, siis liit ise tegeleb kõikide teemadega. EJLis ei 
tegeleta täna avamerepurjetamisega üldse, kuigi Liit tekkis kunagi klubide algatusel 
avamerepurjetamise jaoks. 
Kas oleks mõttekas, et avamerekomisjon olekski see organ, kellel oleks oma konto oma 
tegevustega seotud kulude ja tuludega? Näiteks Leedus otsustati riigipõhiselt üle minna ORC Club
süsteemile ja nüüd toimuvadki kõik võistlused ORC Club süsteemis. 

Komisjoni nägemusel oleks vajalikud teemad, millele komisjon vajab tegevusplaani ja katet – 
sulgudes isikud, kes komisjonile oma nägemust tutvustaks:

 ORC kongress / esindaja (Agnes)
 Sponsorlus  (Indrek)
 Koolitus / Info jagamine
 Meedia  (Indrek)



 Mõõtmine – ORC/LYS, ühe ja viie aasta perspektiiv (Agnes)
 Muhu Väina regati korraldamine (Indrek)

EJL ootab komisjoni sisendit oktoobri lõpuks.

2. Muhu Väina regatt – 2016. a aeg ja tuleviku regattide korraldus, kaubamärgi 
küsimus – Indrek Ilves

Indrek meenutas MV regati korraldamise ajalugu. 2009-2011 korraldasid regatti koos KJK ja PJK. 
2012 oli uus konkurss ja korraldusõiguse said kolmeks aastaks koos korraldada KJK, PJK ja SMS.
Printsiip võiks jääda tulevikus samaks.

Printsiipide järgimine ja ettepanek:
 Kasutada 3-4 sadamat – seda on järgitud
 Sügavus sadamates vähemalt 3 m, tagatud vesi ja elekter, tagatud 130 aluse majutus
 Regati korraldusõigus vähemalt 5 aastaks - ettepanek
 Regati distants kinnitada vähemalt 3 aastaks ette - ettepanek
 Pikem etteplaneerimine aitab olulisel määral kaasa sponsorite saamisel
 Min 2 lühiraja etappi, 1 pikk etapp 80 nm (on tulnud ettepanekuid välistada ööetapp , 

vähem lühirajaetappe, rohkem sotsialiseerumist)

Hiet – 
1. Regati aeg võiks säilida samana läbi aastate
2. Regati kaubamärgi kaitsmine on oluline teema

Indreku kommentaar situatsioonile. Teadmine on et üks Saaremaal asuv OÜ on esitanud taotluse 
kaubamärgi registreerimiseks, pärast seda esitas Kalev JK sama taotluse.

Komisjoniliikmete valdav arvamus on see, et EJL võik olla kaubamärki omav ja korraldusõigust 
andev organisatsioon.
Komisjoni ettepanek EJLile on kokku võtta ümarlaud nende huvitatud osapooltega et leida 
konsensus ja esitada avaldus kaubamärgi kaitsmiseks. Klubide juhatused peaks 
kaubamärgi omanikustaatuse osas oma seisukohad andma.

Järgmise koosoleku päevakord:
 Eelarve – Sven Heil
 Muhu Väina regatt – 2016. a aeg ja tuleviku regattide korraldus, kaubamärgi küsimus – 

Indrek Ilves
 Mõõtmiste kontrolli korraldamine 2016.a regattidel 

Järgmine koosolek toimub 5. oktoobril kell 16 Kapteni kajutis KJKs.

Koosoleku juhataja Protokollija

Peeter Volkov Piret Salmistu
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