Kinnitatud EJL juhatuse protokolliga nr. 124, 21.02.2013
EJL rahvusliku mõõtja reglement
1. Üldised määrused
1.1 Mõõtja on kvalifitseeritud spetsialist, kellel on vajalikud teadmised ja kogemused selleks, et:
- mõõta jahti (varustust) vastavalt ISAF Purjetamisvarustuse Reeglitele (ERS 2013-2016)
- kontrollida jahi (varustuse) vastavust tema mõõdukirjale enne võistlust ja selle kestel
- kontrollida meeskonna tegutsemise vastavust klassi- ja mõõtmismäärustele
- kontrollida jahti (varustust) seoses mõõtmisalaste protestidega.
1.2 Eesti Jahtklubide Liidu (edaspidi EJL) rahvuslik mõõtja on isik, kes on läbinud vastava erialase
ettevalmistuse ja atesteeritud vastavalt käesolevale reglemendile ning kellel on nimeline mõõtja
tempel. Rahvuslik mõõtja tunneb kehtivaid ISAF Purjetamisvarustuse Reegleid ning ISAF
Purjetamise Võistlusreegleid.
1.3 Rahvuslik mõõtja võib mõõta jahte (varustust) ja vormistada mõõdudokumente nendes klassides,
mille klassi- ja mõõtmismäärused on EJL poolt tunnustatud ning millise jahiklassi EJL tunnustatud
mõõtja ta on.
1.4 Rahvuslik mõõtja võib keelduda jahi (varustuse) mõõtmisest, kui see tema arvates ei ole
normaalset kasutamist võimaldavas seisukorras või ei vasta silmnähtavalt määrustele.
1.5 Kellelgi ei ole õigust avaldada rahvuslikule mõõtjale survet ega sundida teda määrusi rikkuma.
1.6 Rahvuslik mõõtja poolt tehtud mõõtmisalaste otsuste peale võib esitada protesti EJL Tehnilisele
komisjonile.
2. Ettevalmistus ja atesteerimine
2.1 Rahvuslikuks mõõtjaks võib saada isik:
- kellel on piisav purjetamisalane kvalifikatsioon ja kõrgharidus või laevaehitusinseneri
kvalifikatsioon
- kes on osalenud vähemalt kahel tiitlivõistusel varustuse kontrollijana peamõõtja juhendamisel
- kes on osalenud mõõtjate teoreetilisel seminaril viimase nelja aasta jooksul
- kellel on korrektsed teadmised kehtivatest klassireeglitest ning ISAF Purjetamisvarustuse Reeglitest
- kes on läbinud mõõtja eksami.
2.2 Ettevalmistus toimub:
- indivuaalse väljaõppe korras tunnustatud mõõtja juures praktilise töö käigus
- tegutsedes võistlustel varustuse kontrollijana peamõõtja juhendamisel
- osaledes vastavates teoreetilistes seminarides.
2.3 Rahvusliku mõõtja kutse saamiseks peab mõõtja kandidaat EJL Tehnilisele komisjonile esitama:
- vormikohase avalduse
- individuaalset ettevalmistust juhendanud mõõtja soovituse
- seminari(de)l osalemist tõendava(d) dokumendi(d)
- võistluste peamõõtjate soovitused.
2.4 Rahvusliku mõõtja nimetus antakse EJL poolt EJL Tehnilise Komisjoni ettepanekul pärast seda,
kui EJL Tehniline komisjon on esitatud dokumendid läbi vaadanud ja kandidaadiga vestelnud.

2.5 Kinnitatud mõõtjale omistatakse isiklik number (templi number).
3. Õigused ja kohustused
3.1 Rahvusliku mõõtja tegevust reglementeerivad ISAF ja EJL poolt välja antud määrused ning muud
dokumendid.
3.2 Rahvusliku mõõtja töö ja muud sellega seotud kulutused tasutakse huvitatud poole poolt, võttes
aluseks EJL poolt kinnitatud määrad.
3.3 Rahvuslikul mõõtjal on õigus:
- jahi (varustuse) omaniku avalduse alusel mõõta jahti (varustust)
- kirjutada alla vastavaid mõõtmisega seotud dokumente (mõõduprotokollid, mõõdukirjad jms)
- märgistada mõõdetud ja heakskiidetud purjesid vastava templiga (kleebisega)
- osaleda võistlustel mõõtjana
- osaleda uute mõõtjate ettevalmistamises (lektorina ja juhendajana).
Mõõtja on kohustatud:
- juhenduma vastavatest ISAF ja EJL poolt välja antud määrustest ja muudest dokumentidest
- mõõtma erapooletult ja oma parema arusaama järgi, küsides vajadusel nõu EJL Tehniliselt
komisjonilt
- esitama õigeaegselt vajalikke dokumente
- teatama EJL Tehnilisele komisjonile kõigist teda puudutavatest muudatustest (aadress,
sidevahendid, samuti asjaoludest, mis takistavad tegemast praktilist mõõtmist)
- mitte mõõtma jahte (varustust) ja vormistama nendele igasugust mõõtmisdokumentatsiooni, kui:
1) ta on nendega omanikusuhtes
2) need on tema osavõtul projekteeritud või ehitatud
3) ta on nende suhtes andnud tasulist konsultatsiooni
4) ta on sellest jahist (varustusest) muul moel huvitatud.
4. Rahvuslike mõõtjate töö organiseerimine
4.1 Rahvuslike mõõtjate tööd organiseerib EJL Tehniline komisjon.
4.2 Mõõtmistöö toimub isemajanduslikul alusel ja sellel ei ole ärilisi eesmärke.
4.2 Mõõtmistöö toimub isemajanduslikul alusel ja sellel ei ole ärilisi eesmärke.

