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1. ORC A ja B klasside Eesti Meistrivõistluste Võistlusteade  

2. ORC MMi korralduse hetkeseis  
3. ORC Peamõõtja Zoran Grubisa visiit Eestisse ja mõõtjate seminar 

4. Rahvusjaht – projekti hetkeseis 

5. Muud küsimused 

 

1. ORC A ja B klasside Eesti MV Võistlusteade 

 
Komisjonile oli eelnevalt saadetud ORC A ja B klasside Eesti MV võistlusteade, mille kohta laekus ka 
mitmeid kommentaare ja ettepanekuid.  
 
Komisjon leidis, et nii ORC A ja B klassi kui ka ORC väikeste jahtide Eesti MV jaoks on vaja koostada sarnaselt 
olümpiaklassidele korraldusjuhend, mis annab ette raamistiku ja nõuded-soovitused korraldajale.   
 
Ettepanekud ja parandused sai Võistlusteatesse sisse viidud ja see avaldati 2. juunil https://kjk.ee/orc-a-b-
est-championship-2021/  
 
Komisjon arutas ka gruppidesse jagamist ORC A ja B klasside Eesti MV-l.  
Leiti, et sellekohane otsus võiks olla avamerekomisjoni pädevus. 
Küsimus: 

- järgida ORC Green Booki soovitust ehk järgida EMide ja MMide gruppidesse jagamise praktikat 

(Sven Nuutmanni arvamus), 

- järgida Eesti laevastiku ehk Kalevi JK kolmapäevaregattide ja Avamerepurjetamise Karikasarja 

gruppidesse jagamise praktikat, et oleks sarnase käiguomadusega jahid samas grupis. 

Gruppide koos või eraldi startimise osas oli samuti erinevaid arvamusi. Erki Teras tegi ettepanku gruppide 
eraldi startimise osas, Rait Riim toetas seda ettepanekut. Sven Nuutmann toetas gruppide koos startimist. 
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Kuna konsensusele ei jõutud, otsustati regatinädalal 14.juunil teha meili teel kirjalik hääletus nendele 
küsimustele vastuse saamiseks – gruppidesse jagamine ja gruppide koos startimine ORC A ja B klassi Eesti 
MV-l.  
 
ORC peamõõtjaga konsulteerides oli tema soovitus pigem mitte järgida ORC Green Booki gruppe, kui need 
on suuruselt nii ebavõrdsed. Teistes riikides ei järgita seda praktikat.     
 
Komisjoni tungiv soovitus oli kindlasti Eesti MV-l  kaasata Tehnilist Komiteed võistluseelse kontrolli 
tegemiseks - purjede kontroll, tehnilise varustuse kontroll;  võistluse aegne kontroll – purjede mõõtmine, 
meeskonna kaalumine, jahi kaalumine (tiitlivõistlustel kontrollitakse esikolmiku jahte – iga jahi puhul üks 
kontroll).   
 
Rait Riimi tähelepanek – BOWi Võistlusteade ütleb siiani, et ORC Eesti MV toimub BOWi raames. 
Peavõistlusjuht Madis Ausman on palunud soomlastel teha NORi muudatus, kuid seni seda tehtud ei ole. 
Sven Nuutmann pöördub veelkord sama sooviga ja palub tagastada ka Eesti jahtide juba makstud BOWi 
stardirahad.  
 

2. ORC MMi korralduse hetkeseis  

Piret Salmistu – mis tehtud ja mis teoksil: 
- 1. juunil oli soodushinnaga registreerimise tähtaeg, registreerunute hetkeseis: 

o 134 registreerunut 

o 97 maksnud jahti, lähipäevad võivad kindlasti veel lisa tuua. 

▪ Mittemaksnutele saadetakse meeldetuletus ja küsimus osalemise kohta 

▪ A grupi moodustamise reegel veel täidetud ei ole  

▪ C grupis on 76 kirjas olevast jahist maksnuid 63, mis on väga piiri peal otsustamaks, 

kas jääb single fleet või eraldi fliidid kvalifikatsioonisõitudega. See otsus tehakse 

pärast 1. juulit, mis on purjetajatele viimane kuupäev oma osalemise äraütlemiseks 

nii, et osavõtutasu tagastatakse. Võistlusteate järgi peab see otsus olema tehtud 

hiljemalt 15.juulil. 

▪ Venelased saavad samuti tulla, kuna MM ehk tiitlivõistlus on nende 

erandsündmuste loetelus, millele tulijatele väljastatakse Eesti viisad. 

 
3. ORC Peamõõtja Zoran Grubisa visiit Eestisse ja mõõtjate seminar 

ORC Peamõõtja Zoran Grubisa (Horvaatia) ja ORC Measurement Committee liige Alberto Pindozzi (Itaalia) 
jõuavad Eestisse neljapäeval, 10. juunil. Samal õhtul on ORC MMi korraldusmeeskonna inimestega 
koosolek.   
Reede päeval tehakse erinevaid kaalumisi, vabaparda mõõtmisi Kalevi JK sadamas koos Karl-Hannes Tagu ja 
Andrus Aarnaga. Reede õhtul on KJK klubiruumis ORC üldine tutvustus purjetajatele, jahiomanikele ja 
võistlusametnikele. 
Laupäeval ja pühapäeval toimub Kalevi Jahtklubis seminar, millel on nii informatiivne kui ka praktiline osa. 
Kõik huvitatud mõõtajad, võistlusametnikud ja purjetajad on oodatud, et saada rohkem teada ORC 
reitingusüsteemi mõõtmisprotseduuride, andmete analüüsi, sertifikaatide töötlemise ja võistluste 
korraldamise teemade kohta nii teoorias kui ka praktikas. 
 
ORC üldine tutvustus sisaldas ka olulist informatsiooni ORC MMil osalevatele jahtidele, käsitledes WS 
Avamerepurjetamise Erimääruste kategooria 3 raames nõutavat tehnilist varustust. Nii Zorani kui Alberto 
presentatsioonid saavad olema kättesaadavad nii KJK kui ka ORC MMi veebilehel. 
 



4. Rahvusjaht – projekti hetkeseis 

Kuna selle teema osas uusi arenguid ei ole toimunud, lükkuvad edasised arutelud järgmisele koosolekule.  
 

5. Muud küsimused  

Rait Riim – Ettepanek, et ORC Eesti MV III ja IV klassi võistlusteate vaataks samuti läbi Avamerekomisjon. 
Komisjon oli selle ettepanekuga nõus. 
 
Järgmine koosolek teisipäeval,  05. oktoobril kell 17, Zoomis.  
 


