
EJL Võistlusametnike komisjoni koosoleku protokoll

Osalesid: Triin Sepp, Agnes Lill, Marko Saarlaid, Madis Ausman, Andrus 
Poksi, Jüri Saraskin, Sven Feofanov, Tõnu Toomara, Mairold Metsaviir, 
külalisena Nora.

Protokollis: A. Lill

14.oktoober 2014
Algus kl 17.30, lõpp kl 20.00

Päevakord:

1. Möödunud hooaja analüüs (võistluste korraldus, juhtimine, võistlusametnike
tegevus)
2. Talvine koolitusprogramm ja kalender
3. 2015 hooajal karkasarja võistluste formaadi muutmine
4. Liikmete ettepanekud ja küsimused

1. Hooaeg 2014.
• Enamike Eesti Karikasarja regattide NoR-id avaldati võistluste- ja EJL-i 

kodulehtedel väga hilja. NoR peab olema avaldatud vähemalt 3 kuud enne 
regati toimumisaega.

• Võistlejate ohutust silmas pidades tuleb F-18 katamaraanid panna teistest
klassidest eraldi rajale purjetama.

• Soovituslik kiivrite kandmine skiff-tüüpi paatidel.
• Tallinna Jahtklubi Karikavõistluste kodusadamaks oleva Lohusalu sadama 

maksimaalne võistluspaatide regatile registreerimise lagi saavutati sel 
aastal, mil võistlususel osales üle 200 aluse. Oluliselt suuremaks kõnealust
regatti kasvatada ei saa, kuna paatide vettelaskmine ja veest tulek võivad 
mõingatel ilmastikutingimustel ohtlikuks muutuda.

• Optimistide regattidel, kus stardis on üle 50 aluse, tuleks osalejad 
vähemalt kahte gruppi jagada, et järgida rahvusvahelist Optimist klassi 
soovitust, kus üle 50 paadi korraga stardiliinil pole.

• Kaaluda rahvusvahelise zürii kasutamist 2015 aasta Muhu Väina regatil.

2. Talvine koolitusprogramm
• Jätkata sekretäride, võistlusjuhtide, kohtunike ja mõõtjate koolitamist
• Pakkuda jahtklubidele võistlusametnike ja võistlejate koolitusi (Marko)
• Esialgsed kuupäevad talvisteks seminarideks: 31.01-01.02 PVR seminar; 

14-15.02 Kohtunike seminar; märtsi algus – Sekretäride seminar 
(detsembri keskpaigaks kuupäev selge); 4-5.04 Võistlusjuhtide seminar; 
11-12.04 PVR + TEST; Match Race ja Team Race koolitus aprillis

3. 2015 Hooajal Karikasarja võistluste formaadi muutmine
• Tehniliselt on Võistlusametnike komisjon valmis ja võimeline uut 

võistluste formaati läbi viima, kuid see vajab kindlasti ettevalmistamist. 
Ettepanek: viia 2015 aastal läbi üks regatt uue formaadi järgi Pärnus või 
Roomassaares



4. Liikmete ettepanekud ja küsimused
• Eelarve – nädala jooksul komisjoniliikmete poolt panna e-maili teel kirja 

2015 aasta Võistlusametnike Komisjoni tegevuste nimekiri ja 
ettenähtavad kulud

• Jääpurjetamise hooaeg tuleb, kui jää saabub. Jätkub ametnike koolitamine
• EJL Tehnilise Delegaadi liige peaks regattide käigus üles tähendama 

ettetulnud probleeme ja sellest Võistlusametnike Komisjoni teavitama. 
Kui ühtki pretensiooni komisjonile ei laeku, ei saa komisjon neid ka 
menetleda.


