
EESTI JAHTKLUBIDE LIIT 
 
AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
Tallinn, Eesti Jahtklubide Liit – teams koosolek 
 

11. jaanuar 2023 
 
Koosolekul osalejad: Sven Nuutmann, Raiko Lehtsalu, Sven Feofanov, , Ülari Velviste, Rait Riim, 
Tammo Otsasoo,  Karl-Hannes Tagu, Eero Pank, Peter Šaraškin , Piret Salmistu , Mati Sepp 
Peeter Volkov 
Puudusid: Eero Pank, Erki Teras Olari Vokk 
 
Koosoleku juhataja: Sven Nuutmann 
Protokollija: Sven Nuutmann 
 
Koosolek algas: 17.00  
Koosolek lõppes: 18:30 
 
Päevakord:  
  

1. Kiel ORC Worlds 2023 tutvustus - Hans-Eckhard von der Mosel  
2. Eesti Avamere Karikasari 2023 projekt-kalender ja põhimõtted. Kas pakutud võistlused on 

vastavuses klubide ettepanekutega 
3. FIN-EST 2022 kokkuvõte ja kas ja kuidas edasi 2023  
4. Eestis J-70 koolituse ja võistluste ettepanek, kuidas viia see maksimaalselt laiale publikule 

-  Mati Sepp 
5. Muhu Väin NoR arutelu 
6. Muud küsimused 

 
1. Hans-Eckhard von der Mosel tutvustas ORC Worlds Kiel 2023 
 

• Kiel ORC World https://www.orcworlds2023.com/ 
• Anti ülevaade võistlusalast , transpordist sinna , kohapealsest korralduses 
• C klassi juba 39 registreeringut, toimub kindlasti gruppidesse jagamine, B grupis 

saab jahte ka piisvalt , probleemne A grupis. Püüavad igati vältida A ja B grupi 
ühendamist 

• Uuendusena , et samal päeval võib toimuda rajasõit ja coastal race, kui on 
muutlikud tuuleolud 

• Jahtlaev Forte sai eraldi kutse korraldajatelt, aga eestlased on kõik väga oodatud 

 
2. Eesti Avamere Karikasari 2023 projekt-kalender ja põhimõtted. Kas pakutud 

võistlused on vastavuses klubide ettepanekutega 
 

• Punktiarvestus - arvesse läheb max 6 võistlust, mille hulgas võib olla max 2 
välisvõistlust. BOW ei lähe välisvõistlusena arvesse 
 

• Regatid: max 2 regatti klubi kohta + BOW ja Muhu Väina regatt 
 



• uue CDL vaates gruppide piir 8,48  
  

E4 Karikavõistlus (lühirada) 13.-14.05. Tallinn 
 
BOW - ORC I & II Eesti ja  
 
Soome MV 16.-18.06. Helsingi 
 
Kessu regatt 1.-2.07. Haapsalu 
 
 
A. Le Coq 66. Muhu Väina regatt 8.-15.07. 

Pärnu-Kuressaare-Kõiguste-
Kärdla 

 
Dago Regatt – ORC III & IV Eesti 
MV 21.-23.07. Hiiumaa 
 
Saaremaa MV 29.-30.07. Saaremaa 
 
Ruhnu regatt 17.-20.08. Pärnu ja Saaremaa 
 
Valge Daami regatt 26.08. Haapsalu 
 
Kihnu regatt 2.-3.09. Pärnu 
 
Tallinna MV (lühirada) 2.-3.09. Tallinn 

  
 
3. FIN-EST 2022 kokkuvõte ja kas ja kuidas edasi 2023  

 
• FIN EST 2022 tulemuste osas siiani selgusetu, kes peaks auhinnad välja panema ja 

millal on autasustamine.  
• 2018 algas sari ja rändauhind valmistati Eestis, 2019 oli Soomes. Vahepeal 2 aastat 

seoses Covid-19 ga ei toimunud. Hebbo pani ameti maha ja Noora veel nii uus , et 
ka ei teadnud. Rändkarikas Katarina II käes. 

• Kuidas 2023? Jazzi arvates võiks ikkagi jätkata, kuna korraldus on oluliselt 
paranenud. Ari Peltomäki kontakteerus Raiduga ja uuris kuidas saaks paremini asja 
teha. Karl Hannes arvates võistlusi niigi palju , seega võistluste valik peaks parem 
olema.  
 

OTSUS: KJK korraldab auhinnad ja autasustamine E4 raames mais 2023 
Jätkame sarjaga ka 2023 aga kommunikeerime soomlastele, et vaja 
korraldusse rohkem panustada. FinEst sarja pärast keegi ei tule, aga 
tullakse konkreetsele võistlustele.  

  



 
4. Eestis J-70 koolituse ja võistluste ettepanek, kuidas viia see maksimaalselt laiale 

publikule -  Mati Sepp 
 

• J-70 osas Matil esialgse võistluspurjetajate reaktsiooni pealt julgus olemas, et 
paadid Eestisse 2023 suvel tuua.  

• Mati täpsustab oma partneriga eelarve 8 paadi osas. Logistika pakkumine veel 
täpsustub.  

• Sellest lähtuvalt ka koostaks kalendri. Kaasaks ka Soome ja Läti purjetajad.  
• Eesti MV osas oleks plaan kaasata tipp purjetajad , siis suurem võimalus võistlus 

meedias ja toetajatele huvitavaks teha. Kuidas kaasata ajakirjanikud? 
• Eesti MV saavad 12 meeskonda kutse ja 4 le kohale kvalifikatsioonid. 
• World Match Race võistlustele tulevad ehk ka mõned maailma nimed 

 
5. Muhu Väin NoR arutelu 
 

• Muhu Väina NoR teemade aktiivne arutelu  
• Puupaadid jäävad eraldi auhinnatavateks.  
• Enamus võistlejatest komisjoni liikmed raadio kaudu muudatuste andmist ei 

pooldata, võiks olla alternatiivne lahendus.  
• Kõige loogilisem lahendada SI kaudu või koheselt anda 2-4 erinevat distantsi. Mida 

lippudega stardikaatrilt  lihtne kommunikeerida. Tuulevaikuse puhul annab 
võimaluse startida 2, 3 v 4 märgi juurest. 

• Võistluste direktor Agnes Lill. Peakohtunik rahvusliku kategooria võistlusametnik 
Tormi Jõgi. 

OTSUSED: Korraldajatele antakse tagasiside leida raadio teel raja 
muutmiseks alternatiivne lahendus.  
 
Ettepanek edaspidiseks Muhu Väina Regati (MV) korraldavatele klubidele - 
MV direktor ja peavõistlusjuht võiksid osaleda detsembri ja jaanuari 
Avamere Komisjoni koosolekutel, et tunnetada paremini võistlejate ootusi. 
MV on Eesti ja lähi regiooni avamerepurjetamise pärl ja peaks olema iga 
võistlusametniku ja korraldusmeeskonna liikme au asi.  
 
Korraldajad saadavad viimase muudatustega versiooni enne avaldamist 
Avamere Komisjoni liikmetele avameri@puri.ee  
 
 

 
Järgmine koosolek kolmapäev,  08.veebruaril 2023 kell 17.00 teamsis.  


