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

04. mai 2021 
 
Koosolekul osalejad: Tammo Otsasoo, Raiko Lehtsalu, Sven Feofanov, Karl-Hannes Tagu, Peeter Volkov, Erki 
Teras, Ülari Velviste, Rait Riim, Olari Vokk, Mati Sepp, Piret Salmistu 
Puudus: Sven Nuutmann, Peter Šaraškin, Eero Pank, Mikk Köösel 
 
Koosoleku juhataja: Peeter Volkov 
Protokollija: Piret Salmistu 
 
Koosolek algas: 17.00  
Koosolek lõppes: 17:45 
 
Päevakord:  
  

1. ORC MMi korralduse hetkeseis  
2. ORC nimisponsori avalikustamine 12. mai  

3. Mõõdukirjad, mõõtjad seis hetkel ja 2021 plaanid 

4. Rahvusjaht - arutelud EJLis jätkuvad, aga avamerekomisjoni ettepanekud ja suunad sobivad 

5. FINEST sari , BOW ja muud mai ja juuni võistlused, KJK ja Soome info  

6. Muud küsimused 

 

1. ORC MMi korralduse hetkeseis 

2. ORC nimisponsori avalikustamine 12. mail 
 
Piret Salmistu – mis tehtud ja mis teoksil: 

- Purjetamisjuhised on valminud peavõistlusjuhtide ja žürii koostöös 

- Regatiküla platsi planeerimine on käsil 

- Toetajate ja sponsoritega koostöö detailide täpsustamised ja kokkulepete sõlmimised 

- MMi eelregatt OneSails Cup (4.-5. august) võistlusteade on avaldatud ja registreerimine avatud 

- Lähiaja kommunikatsioonitegevused – kohalik meediakajastus Alexelaga koostöö avalikustamiseks 

ja rahvusvaheline kommunikatsioon 

- DH mõõdukirjade märkega MMile registreerunud jahid – ORC hakkab registreerunute mõõdukirju 

üle kontrollima ja vastavaid meeldetuletusi saatma juuni alguses 

Alexelaga on käed löödud nimisponsori kokkuleppeks – selle koostöö avalikustamine toimub 
meediasündmusena 12. mail Olümpiatule väljakul enne KJK-Amserv kolmapäevaregatti.   
(sündmusejärgne pressiteade ja kajastus) 
 

3. Mõõdukirjad, mõõtjad seis hetkel ja 2021 plaanid 

Karl-Hannes Tagu:  
Rahvusvaheline mõõtjate seminar oli algselt plaanitud Eestis toimuma mai alguses, kuid ORC peamõõtja oli 
samuti Covidis ja ka takistused reisimisel ei võimaldanud seda seminari aprillis või mai algul pidada. Karl-

https://www.orcworlds2021.com/onesailscup2021
https://www.orcworlds2021.com/post/orc-avamerepurjetamise-mmi-nimesponsoriks-saab-alexela


Hannese sõnul on ka soomlased väga huvitatud sellest seminarist ja loodetavasti saab see juunikuus 
toimuma.  
Praeguse seisuga on ca 20 mõõdukirja välja antud ja hulk mõõdukirjade tellimusi sees. Tänane probleem on 
see, et ei teata, millal regatid toimuma hakkavad. See ja ka külm kevad on mõõdukirjade tellimise protsessi 
venitanud.  
Eesti ORC mõõtjad täna: Peeter Ramst, Arvet Tetsmann, Joonas Kiisler, Karl-Hannes Tagu. Andrus Aarna on 
väga teemast huvitatud ka võistlustel osalemise võtmes, läheb Capri ORC EMile koolitust ja praktikat saama 
ning on valmis võtma Eesti ORC Rating Officeri tegevused üle.  
 
Pireti sõnul on ORC peamõõtjal plaanis nüüd Eestisse tulla vahemikus 10.-13.juuni, et see seminar ja 
praktiline koolitus siin läbi viia. 
 

4. Rahvusjaht - arutelud EJLis jätkuvad, avamerekomisjoni ettepanekud ja suunad sobivad 

Mati Sepp:  
Soov on saada jahtklubidelt tagasiside selle kontseptsiooni kohta, mis sai kokku pandud ja koos 
avamerekomisjoni protokolliga avaldatud. Ise rääkisin vahepeal EASi projektikirjutajaga, kes on väga hästi 
kirjutanud ka meie uue valmiva jahi projekti EASi meetme jaoks ning tema on huvitatud vajadusel ka selle 
projekti kirjutamisest – mis meetmetest on võimalik raha küsida ja mis võimalused on klubidel.  
 
Kuna eelmisest avamerekomisjonist viis Sven Nuutmann selle teema EJLi juhatusse, kes pidi formuleerima 
küsimused, millele klubid pidi vastama, et tekiks ühtne ja võrreldav vastuste ring.  
 
EJLi juhatuse viimane protokoll ütleb, et moodustati töögrupp rahvusjahi teemaga tegelemiseks. Selleks, 
et see töögrupp kompleksselt moodustada, peaks ka teised jahtklubid (lisaks Pärnule) nimetama 
omapoolsed esindajad töögruppi.  
 
Mati esitas alloleva raamistiku teemadest, millele soovitakse jahtklubide vastuseid. 
Seoses rahvusjahiga lubasin jahtklubidele parameetrid mille üle oleks vaja otsustada. Kuna jahi omadustest 
on palju juttu olnud, siis rohkem nendel ei peatuks ja keskenduks organisatoorsetele aspektidele ja 
eelarvele mida on vaja kinnitada. 

1. Jahi valik. Siiani on üldine seisukoht et ehitaks ise Eestis  jahi mis vastab parameetritele mille üle on 
arutatud, aga kui kellelgi on veel midagi lisada siis tuleks oma nägemus välja öelda. 

2. Hind. Piirmäär on 60000€ koos klubipurjedega (dakron) Selle peaks kinnitama 
3. Jahtide kogus klubi peale. Soovituslikult mitte vähem kui 4, aga vajab kinnitamist. 
4. Soov liituda ühise võistluskalendriga mis tähendab klubide jaoks logistikat ja transpordivõimekust, 

kui võistlust korraldab mõni teine klubi. 
5. Iga klubi peaks nimetama esindaja, kellega saab operatiivselt suhelda.  
6. Kuna on plaanis hakata koostööd tegema EASi projektikirjutajaga, et katta jahtide soetamiskulud, 

siis lisaks oleks sinna hea saada ka tagasisidet klubidelt kui tegemist on mõne regionaalse 
meetmega, mis klubile võiks abiks olla või varasema kogemusega. 

 

5. FINEST sari , BOW ja muud mai ja juuni võistlused, KJK ja Soome info 

Kehtivad reeglid lubavad võistlust korraldada kui võistlusalal on 150 inimest. Kõige enam puudutab see 
piirang Kalevi Jahtklubi avamerepurjetamise regatte. KJK võistlustoimkond koguneb lähipäevil ja arutab 
ning otsustab, mis hetkest on võimalik nii kolmapäevaregatte kui teisi avamereregatte korraldada. 
8.-9.mail toimuvale Eesti Purjetamisliiga võistlusele on registreerinud 12 meeskonda – see teeb kokku koos 
korraldajatega max 60 inimest ja kõik on reeglite piires.  
 



Piret andis ülevaate soomlastega kokkulepitud regattidest FINEST Offshore Series raames – kui need ikka 
plaanipäraselt toimuda saavad. https://kjk.ee/finest-offshore-series-2021/  
 
Tammo Otsasoo sõnul on KJK võistlustoimkond kokku leppinud võistlusgruppide piirid, mida rakendatakse 
KJK-Amserv kolmapäevaregattidel ja KJK avamerepurjetamise karikasarjas. Selle kohaselt I ja II grupi piir on 
9,3 ning II ja III grupi piir jäi 8,41 peale. Ettepanek ja kokkulepe ka selles osas, et I ja II grupp stardiks koos nii 
et neile saab lisaks gruppidepõhisele arvestusele teha ka koondtulemused.  
 
Baltic Offshore Week osas on soomlastele edastatud ettepanek, et osalemise ja reisikorralduse 
planeerimise pärast on eestlaste soov teha kindel otsus ORC A ja B klassi Eesti meistrivõistluste toimumise 
kohta hiljemalt kuu aega enne regatti ehk 18. mail. Kui selleks ajaks reisipiirangud ei leevene ja Soome 
sisenemisel kehtib endiselt covid-testi nõue ja muud takistused, soovivad eestlased oma maa MV 
korraldada pigem Eestis samadel kuupäevadel.  
Otsuse ORC Eesti MV toimumise kohta teeb enne 18. maid avamerekomisjon, kelle ettepaneku peab 
kinnitama EJLi juhatus.  
 
Soome reisimine on endiselt keeruline ja teadmata, millal piirangud kaovad. Soomlased lubasid 18. 
Maiks anda täpsed juhised ja info, kuidas ja mis tingimustel eestlased Soome saavad. Kuna see on 
juunikuus endiselt piiratud ja ka ilma testideta riiki ei pääse, otsustas Avamerekomisjon teha EJLi 
juhatusele ettepaneku korraldada ORC A ja B klassi Eesti MV Tallinnas, 17.-20. juunil. EJLi juhatus kiitis 
selle ettepaneku heaks. Sven Nuutmann informeeris ka soomlasi sellest otsusest 18. mail. 
 
Rait Riim – Ettepanek, et ORC Eesti MV võistlusteate vaataks edaspidi läbi ja kinnitaks avamerekomisjon. 
Täna kehtiva BOWi võistlusteate kohaselt toimuksid justkui ka C ja D klassi ORC Eesti MV BOW raames. 
Komisjon oli selle ettepanekuga nõus. 
 
Järgmine koosolek T 01. juunil kell 17, Zoomis. 

https://kjk.ee/finest-offshore-series-2021/

