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

13. september 2022 
 
Koosolekul osalejad: Sven Nuutmann, Peeter Volkov, Sven Feofanov, Ülari Velviste, Rait Riim, Tammo 
Otsasoo,  Karl-Hannes Tagu, Peter Šaraškin, Eero Pank, Tõnis Piirsalu, Raiko Lehtsalu, Andrus Aarna – ORC 
Rating Officer Eestis, Piret Salmistu 
Puudusid: Vallo Kalvik (asendaja Tõnis Piirsalu),  Olari Vokk, Mati Sepp,  Erki Teras 
 
Koosoleku juhataja: Sven Nuutmann 
Protokollija: Piret Salmistu 
 
Koosolek algas: 17.00  
Koosolek lõppes: 17:50 
 
Päevakord:  
  

1. ORC-le esitatud ettepanekud EJLi poolt 
2. Muhu Väina regatt 2022 tagasiside ja kokkuvõte 
3. Muud küsimused 

 
 
 

1. EJLi poolt ORC-le esitatud ettepanekud 
 

Andrus Aarna, ORC Rating Officer Eestis andis ülevaate 6 ettepanekust, mis EJL ORC-le aastakoosolekul 
arutamiseks esitas. Kõik ettepanekud leitavad ORC lehel https://www.orc.org/index.asp?id=71  

1. Championship Prizes - ORC tiitlivõistlustel medalite ja auhindade väljaandmise 
parendamine, muudatus Green Book’i ehk võistluste korraldamise juhistesse 

2. Championship Requirements - Igale jahile kaikoha ja elektri-vee ühenduse oelmasolu 
vajalikkus ORC tiitlivõistlustel – täiendus Green Book’i (Norras Hankøs toimunud EMi näite 
põhjal, kus tingimused sadamas olid väga nigelad) 

3. Championship Schedule - Muudatusettepanek tiitlivõistluste formaati ja ajakavasse – 
ettepanek 2 coastal race’i ja 3 inshore race’ide päeva. 

4. Number of sails carried onboard - B klassi purjede arvu muutus – et võimaldataks kasutada 
5 spinnakeri  

5. Number of mainsails Carried onboard – võimaldada kasutada 2 grooti  
6. Post-event survey – tiitlivõistlustel osalejatelt tagasiside küsimine ORC poolt edasiste 

parenduste ja muudatuste tegemiseks 

Rait Riim juhtis tähelepanu, et varem tema poolt esitatud ettepanek C klassi grupipiiride muutmiseks ei ole 
käsitletud. Seda ettepanekut EJL ei edastanud põhjendades C klassi piirde võimalikku muutust tulevikus 
tehniliseks, mitte poliitiliseks otsuseks. Kuluaarides sellised arutelud on käinud, kuid 2023 jäävad gruppide 
piirid kindlasti kehtima sellistena, nagu need praegu on.  
 



2. Muhu Väina regatt 2022 tagasiside ja 2023 distants 
 
Raiko sõnul on korraldajad läbi viinud ka tagasiside küsitluse purjetajate hulgas, kuid seal on vastajate hulk 
väga väike senini (ca 10), vaatamata korduvale meeldetuletusele ja palju sealt midagi välja ei loe. Rait Riim 
ütles, et tema pole küsitlust saanud. Küsitlus saadeti Manage2Sail’is jahi regatile registreerinud 
kontaktisikule.  

• Komisjon leidis, et relevantsema tagasiside saamiseks tuleb küsitlus saata kõikidele purjetajatele, 
kelle kontakt on Manage2Sail’s, mitte vaid kontaktisikutele.  

• Järgmise koosoleku päevakorda lisada punkt „2022 Muhu Väina regati kokkuvõte ja 2023 
distantsi ettepanku arutelu“ 

 
3. Muud küsimused 
• Rait Riim – Kuidas läksid suurte ja väikeste gruppide Eesti MV ning kus ja kuidas korraldada väikeste 

jahtide Eesti MV? Tänavu oli väikeste Eesti MV-l 17 jahti.  
• Folkbootide Gold Cup 2023 toimub 30. juuli – 4. august Kalevi Jahtklubis 
• EJLi Avamere Karikasarja punktiarvestus on segamini, sinna oodatakse jahtidelt ka välisvõistlustel 

osalemise infot. Madis Ausman tegeleb punktiarvestuse korrastamisega.  
• EJLi Podcast Mere Kutse GO GGroupi toetusel ja Kaido Kahari juhtimisel on kenasti käima läinud. 

Kui kellelgi on teemade osas ettepanekuid, palutakse nendest lahkesti teada anda. 
https://anchor.fm/kaidor-kahar  

 
Järgmine koosolek 20.10 kl 17:00. 
 
 


