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1. A. Le Coq 64. Muhu Väina regati võistlusteade 
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3. ORC 3 ja 4 Eesti MV võistluste osas laekunud ettepanekud ja mõtted 
4. ORC MM 2021 info ülevaade 
5. Muud küsimused 

 

 
 

1. A. Le Coq 64. Muhu Väina regati võistlusteade 
 

Jüri Sõber jagas komisjonile eelnevalt tänavuse Muhu Väina regati võistlusteadet.  Komisjon arutas 
komisjoni liikmetelt – Sven Feofanov, Rait Riim, Peeter Volkov – laekunud kommentaare ja ettepanekuid 
ning otsused/soovitused edastati Muhu Väina regati korraldusmeeskonnale võistlusteate täiendamiseks. 
Võistlusteade on plaanis avaldada märtsi alguses. 
 

2. Ettepanek luua Muhu Väina regatil DH grupp  
 
Muhu Väina regati korraldajate ja avamerekomisjonini on jõudnud teema ja küsimus kas lisada double 
handed grupp või arvestus Muhu Väina regatile. Selle elluviimisel on eriti oluline turvalisuse reeglite ja 
nõuete täitmine. Muhu Väina regatil on nõutud järgida World Sailing (WS) Avamere Erimääruste kategooria 
4 mööndustega, mis on kahekesi purjetamise jaoks juba üsna riskantne ning ei sobi turvalisuse mõttes DH 
sõitmiseks. Eestis ei ole kõrgemate turvanõuetega regatti peetud rohkem kui kategooria 3 nõudeid järgiv  
2015.a ORC EM Pärnus, nüüd tuleb samade nõuetega suvel ORC MM.  
 
Komisjon kaalub 2022.a Muhu Väina regatil DH grupi lisamist eeldusel, et on peetud arutelu DH purjetajate, 
regati korraldajate ja avamerekomisjoniga, leitud lahendus turvalisuse nõuetele ning selgitatud korraldajale 
langev vastutus seoses sellega. Tänased mööndustega kategooria 4 ohutusnõuded on liiga riskantsed et DH 
purjetamist pikkadel etappidel lubada. 
 

3. ORC 3 ja 4 Eesti MV võistluste osas laekunud ettepanekud ja mõtted 



Vastavalt eelmisel korral kokkulepitule on klubidel ja korraldajatel tähtaeg esitada EJLile soov või taotlus 
ORC 3 ja 4 Eesti Meistrivõistluste korraldamiseks 15. veebruar. Tänaseks on EJLi laekunud üks ettepanek, 
kuid lindlasti laekub neid veel. (Protokolli avaldamise ajaks on taotlused laekunud Jahtklubilt Dago, Pärnu 
Jahtklubilt, Saaremaa Merispordiseltsilt ja Kalevi Jahtklubilt.) 
 
Komisjon ootab ära klubide ettepanekud ning arutab neid järgmisel koosolekul.  
 

4. ORC MM 2021 info ülevaade 

Piret Salmistu vahendas MMi korraldusmeeskonna liikmena regatidirektor Agnes Lille ülevaadet ORC MMi 
korraldamise hetkeseisu kohta. 

- Võistlusteade on avaldatud ja purjetamisjuhistega töö käib; 

- Võistlusradade osas suhtleb Madis Ausman MMi võistlusjuhtidega purjetamisjuhiste 

väljatöötamiseks; 

- Tallinna Linn otsustas MMi toetada ja läbirääkimised on käimas ka Kultuurkapitali ja 

eraettevõtetega; 

- Võistlusametnike põhilised positsioonid on paigas, rahvusvaheline žürii on kinnitatud, mõõtjatega 

läbirääkimised pooleli; 

- Ootame rohkemate jahtide osavõtutasu maksmist, andmaks põhjuse ORCle C grupi osalejate arvu 

suurendamiseks; 

- Reedel 12. veebruaril ORC ametnikega koosolek, et arutada ja otsustada C klassi osalejate arvu 

suurendamine. MMi esindavad koosolekul Agnes Lill ja Piret Salmistu. (Protokolli avaldamise ajaks 

on vastav otsus saavutatud – ORC ja MMi kommunikatsioon avaldatakse selle kohta nädalal 8.) 

- Agnes osales detsembris Rootsi avamerepurjetajate koosolekul, et reklaamida MMi; sarnane 

promotsioon ka 24. veebruari õhtul Kieli jahtklubi korraldatud koosolekul, mis mõeldud üle 

Saksamaa purjetajatele; 

- Rea hotellidega erikokkulepped MMi osas tehtud ja see info on MMi kodulehel olemas; 

- Covid-19 levikust tulenevate nõuete ja reeglite kehtestamisega tegeleme vastavalt vajadusele aja 

lähenedes.  

 

5. Muud küsimused 

 

5.1. Baltic Offshore Week 2021 – ORC Eesti ja Soome Meistrivõistlused Helsingis 18.-20.juunil. 

Korraldusmeeskonnal on kokkulepe Madis Ausmaniga, kes läheb regati peavõistlusjuhiks ning Piret 

Salmistuga, kes hoolitseb meediategevuste eest. Sadam on Katajanokka, võistlusteade on plaanis 

avaldada veebruarikuu jooksul.  

 

5.2. FIN-EST Offshore Series 2021  

Siin vajalik soomlastega kokku leppida, millised regatid seeriasse kuuluksid ning kokku leppida kindlasti 
ka regattide formaadid ja võistlussõitude pikkused. Soomlaste ettepanek on, et seeriasse kuuluks kokku 
5 regatti – 2 Eestis, 2 Soomes ja BOW 2021. 

 
5.3. ORC MM 2021 eelregatt 

Komisjoni ettepanekud MMi korraldajatele: 
- Eelvõistlus peaks ikkagi toimuma päev varem, ehk K ja N (4.-5.08.), ning R (6.08) oleks võistlemisest 

vaba ning vaid MMi registreerimise ja mõõtmiste jaoks; 



o Oluline, et regatt ei segaks mõõtmisprotseduure (kui eeldame ja soovime, et ca pooled 

MMi jahtidest osaleksid eelvõistlusel, siis kahe allesjäänud mõõtmispäevaga on väga 

keerukas pool fliiti ära mõõta); 

- Formaat – lühirajasõidud; 

o Soovitus – eelvõistlus võiks toimuda B rajal, ehk lähedal sadamale (A rada paikneb 

Naissaare taga); 

- Võistlusteade tuleks avaldada üsna peatselt, et anda võimalus osalejatele planeerimiseks; 

- Soovitus, et MMi meremeeskond saaks koostöö praktikat ka mõnel varasemal võistlusel 

(eelvõistlusel igal juhul).  

o Hea uudis on  see, et EJL hakkab litsentseerima ja koolitama ka märgipanijaid. 

 
5.4. Klubide avamereregattide kalendrid  

Avamerekomisjon palub EJLil avaldada oma regattide kalendris klubide poolt saadetud avamereregatid, mis 
lähevad Avamerepurjetamise Karikasarja arvestusse. (Protokolli avaldamise ajaks on kõik need regatid juba 
avaldatud EJLi kalendris) 
 
Küsimus Erki Teraselt KJK-le – kuna KJK regattide kalender on avamerepurjetajate hulgas viimaste aastate 
kõige populaarsem kalender (just suure hulga toimuvate avamereregattide tõttu), siis kas oleks võimalik 
sinna lisada ka teiste kohalike klubide avamereregatid koos vastava klubi logoga ja lingiga? See annaks 
avamerepurjetajatele väga hea ülevaate kõikidest avamereregattidest Eestis. 
 
Avamerekomisjon toetas seda mõtet ja tegi ettepaneku KJKle ajutiselt 2021.a avaldada ka teiste klubide 
avamereregatid KJK kalendris. (Protokolli avaldamise ajaks on Piret rääkinud KJK sekretäriga ja kokku 
leppinud, et lisame teiste Eesti klubide avamereregatid ka KJK kalendrisse.) 
 
Edaspidi kui klubid rakendavad regattidele registreerimiseks Manage2Sail keskkonda, tekib sinna ülevaatlik 
kalender koos kogu infoga. Pärnu JK on seda teed juba alustanud ja 2021.a regatid on seal kenasti näha. 
https://www.manage2sail.com/et-EE?  
 
Järgmine koosolek 03. märts kl 16, Zoomis. 


