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

14. aprill 2022 
 
Koosolekul osalejad: Sven Nuutmann, Peeter Volkov, , Sven Feofanov, Ülari Velviste, Rait Riim, Tammo 
Otsasoo,  Karl-Hannes Tagu, Vallo Kalvik, Olari Vokk, Peter Šaraškin, Eero Pank , Mati Sepp, Piret Salmistu 
Puudusid: Raiko Lehtsalu , Erki Teras 
 
Koosoleku juhataja: Sven Nuutmann 
Protokollija: Piret Salmistu 
 
Koosolek algas: 17.00  
Koosolek lõppes: 17:50 
 
Päevakord:  
  

1. Folkbootide 2022 EMV NoR update/arutelu – Vallo  

2. BOW - ORC Eesti MV / Soome MV A ja B gruppidele  - Piret, Karl-Hannes 

3. Muhu Väina regatt 2022 - Tammo, Raiko 

4. Kessu regatt / ORC Eesti MV C, D gruppidele - Ülari, Erki 

5. Avamere Karikasarja arvestuses ka klubide vaheline edetabeli loomise punktitabel - Piret ja Ülari 

6. Muud küsimused 

 

 
Meeldetuletuseks klubidele ja uudiskirjades jagamiseks, et alates sellest aastast ei saa enam ORC Club 
mõõdukirja tellida, kui jaht on korra juba ORCi mõõdukirja tellinud.  
 
EJLi kodulehel on ORC Club mõõdukirja tellimisvormi juures allolev selgitav tekst: 
Tuginedes ORC poliitikale ja EJL Tehnilise Komisjoni otsusele, ei kasutata alates 2022.a. ORC Club 
mõõdukirjas masti kaalu ega kreenikatsega määratud raskuskeskme andmeid. Kui Teie jahile on need 
andmed mõõdetud, siis nende kasutamiseks peaksite tellima ORC International mõõdukirja. Kui teie jahile 
neid ei ole mõõdetud, siis on võimalik mõõtmine tellida siit. 
ORC Club on peamiselt mõeldud jahtidele, mille kohta pole piisavalt andmeid selleks, et välja anda ORCi 
mõõdukiri, kuid siiski võimaldada neil võistelda samadel alustel täielikult mõõdetud jahtidega. 
2022.a. saavad A ja B klassi Eesti Meistrivõistlustel osaleda vaid ORC International mõõdukirja omavad jahid 
vastavalt ORC poliitikale ja EJL Avamerekomisjoni soovitusele. 
 

 

1. Folkbootide 2022 Eesti MV NoR update/arutelu  
 

Folkbootide Eesti MV Võistlusteate saatis Vallo Kalvik eelnevalt komisjonile ülevaatamiseks. Komisjoni poolt 
tehtud täiendused said dokumenti sisse viidud.  
Komisjon kinnitas Folkbootide 2022 Eesti MV Võistlusteate avaldamiseks. 
 

2. BOW 2022 - ORC Eesti MV A ja B gruppidele 
 

https://www.puri.ee/toode/orc-moodukirja-tellimine/
https://www.puri.ee/moodukirjad/moodukirja-tellimine/
https://www.puri.ee/media/Avamerekomisjoni-koosolek_16032022-1.pdf


Rait Riim juhtis tähelepanu, et Soome MV korraldamise juhend, millele BOWi võistlusteates viidatakse, on 
soomekeelsed ja kas sellisel kujul on need kõigile arusaadavad? Komisjon leidis, et põhilised olulised 
punktid on dokumendis nii eesti- kui ingliskeelsena olemas, ja Soome MV juhend puudutab eelkõige Soome 
jahte. 
 
Soomlaste poolt tõstatud küsimus – „Kas EJLi poolt väljastatud võistluslitsents tagab kindlustuskaitse ka 
Soome kodanikele, kui nemad teeksid endale Eesti võistluslitsentsi?“. 
Seesam Kindlustuse õnnetusjuhtumikindlustuse poliis ütleb: Kindlustatud on 
võistluspurjetajad/purilaudurid, jääpurjetajad ja lohesurfarid, kes omavad EJL võistluslitsentsi ning osalevad 
Eesti Karikasarja võistlusetappidel, Eesti Meistrivõistlustel ning välisvõistlustel. Kehtivuspiirkond - Kogu 
maailm. https://www.puri.ee/media/Eesti-Jahtklubide-Liit-2.pdf  
Kas need tingimused kehtivad ka Soome kodanikule, jääb selgusetuks. Kui kindlustusselts sellele küsimusele 
vastab, saame soomlastele selle vastuse anda.  
BOWi Võistlusteade sätestab – „Kõik Eesti purjetajad peavad olema EJLi Võistluslitsents.“ 
 
Komisjon otsustas, et EJLi Võistluslitsentsi välisvõistlejatele kohustuseks ei tee, kuid võimalusena saame 
pakkuda, kui kindlustusselts tagab kindlustuskaitse ka välisvõistlejatele. 
 
BOWi võistlusteate arutelu puudutas ka Avamerekomisjoni eelnevat otsust, mis tugines ORC üldisele 
nõudele, et ORCi mõõdukirjaga jahtidele enam ORC Club mõõdukirja ei väljastata (protokolli alguses 
kirjas).  
Komisjon kinnitas BOWi Võistlusteate avaldamiseks. 
 

3. Muhu Väina regatt 2022 - ülevaade 

Tammo vahendas regatidirektor Agnes Lille raportit, et regatile on registreerunud 11 jahti ja „100 päeva 
regatini“ info sai õigel ajal välja saadetud. Kogu korraldus läheb plaanipäraselt ja takistusi teadaolevalt ei 
ole. Ka Haapsalu linn on saanud kokkuleppe kõikide Haapsalu sadamatega Muhu Väina toimumiseks ja 
jahtide majutamiseks.  
 

4. Kessu regatt / ORC Eesti MV klassidele C, D – Haapsalu JK ülevaade 

Ülari Velviste sõnul midagi erilist esile tuua ei ole.  
Võistlusteade veel avaldatud ei ole, kuid peaks saama avaldatud lähipäevil.  
 

5. Avamere Karika arvestuses ka klubide vaheline edetabeli loomine 

Ülari poolt saadetud ettepanekud: 
1. Eesti ORC jahtide avamerepurjetamise karikasarja klubide arvestuses liidetakse edetabelis iga klubi 

kolme enim punkte kogunud jahi punktid kokku. 
2. Eesti ORC jahtide avamerepurjetamise karikasarja klubide arvestuses enim punkte saanud klubi on 

Eesti ORC jahtide avamerepurjetamise karikasarja klubide arvestuse võitja 
3. Klubi esindav jaht peab karikasarja vältel esindama ainult ühte klubi. 
4. Eesti ORC jahtide avamerepurjetamise karikasarja klubide arvestuse võitjaid mõlemas (suurte ja 

väikeste) arvestuses autasustatakse EJLi hooaja lõpetamise. 
 
Üldise Karikasarja juhendi puhul kirjutada selgelt põhitingimuseks, et arvesse läheb 6 võistlust, millest 
maksimaalselt 2 võivad olla välisvõistlused. 
 
2022 Karikasarja juhendid koostada koos kokkulepitud võistluste nimekirjaga ja avaldada EJLi kodulehel. 
 

6. Muud küsimused 

https://www.puri.ee/media/Eesti-Jahtklubide-Liit-2.pdf


- Pärnu JK andis teada, et on ostnud FarEast 28 paadi 

- SMS EASist RS21 paatide ostmiseks toetust ei saanud. Sven Nuutmann kommenteeris, et tegemist 

oli regionaalse meetmega, kus sama meetmega Hiiumaa regiooni raames sai JK Dago 40k teotust 4 

Optimisti ja 4 Laseri ostmiseks – see on pärast Kärdla sadama ehitust suurim investeering Hiiumaa 

purjetamisse. 

- Gruppide piiride arutelu, mille kohaselt kinnitati soovituslikult: 

o A ja B vahel CDL 9,3 

o B ja C vahel CDL 8,41 

o C ja D vahel CDL 6,7 

- Sven Nuutmanni sõnul alustab Purjetamise Podcast 

o Saatejuht – Kaidor Kahar 

o 2 saadet kuus 

o Saated mai-oktoober 

o GoGroupi toetusel saab toimuma 12 saadet 

o https://anchor.fm/kaidor-kahar  

 
Järgmine koosolek 13.09 kl 17:00. 
 
 

https://anchor.fm/kaidor-kahar

