EJL tehnilise komisjoni koosoleku protokoll 16.02.2022
Veebikoosolek - 16.02.2022. Algus kell 17.00
Osalesid: A. Lill, P. Šaraškin, A. Aarna ja K-H. Tagu,
Päevakord:
1. ORC vormistamise tasud ehk ORCclub ja ORCi hindade ühtlustamine
Otsus: Leiti, et ORCclub ja ORCi vormistustasud tuleks ühtlustada. Vormistustasud
enne 1. juunit ja korduvmõõdukirjadele on 34 eurot. Alates 1. juunist on mõõdukirjade
vormistustasu 54 eurot (välja arvatud korduvmõõdukirjad).
2. ORCclub mõõdukirjade andmine jahtidele, kellele on tehtud täismõõtmine.
Otsus: Kuna ORC soov on anda jahtidele, kellele on tehtud täismõõtmine ning kellel on
olemas vastavad andmed, ainult ORCi mõõdukirju. Komisjonis nõustus selle poliitikaga
ning rakendatakse sama praktikat ka Eestis. Olukorras, kus jahile on tehtud täismõõtmine
ning kus omanik soovib ORCclub mõõdukirja, jäetakse mõõdukirjast välja masti kaal ja
raskuskese, nagu on seda enamus ORCclub jahtidel. Lisaks jääb Rating Offcerile
võimalus kasutada vaikimisi andmeid.
Lisaks oli komisjoni seiskoht, et ORC Eesti meistrivõistlused klassis A ja B peaks
toimuma ainult ORCi mõõdukirjadega, nagu on enamustes riikides (nt. Itaalia, Rootsi,
Norra, Saksamaa jne). See tagaks mõõtmise ja üleüldise täpsuse suurema läbipaistvuse.
3. Jahtklubide Liidu registri pidamise üle andmine Liidule, töökorra uuendus.
Otsus: Lisa 1. täiendatud töökord
4. Avamere eriväärtuste kat 3. ülevaatus leht (Lisa L) ning selle rakendamine.
Ostus: Sarnaselt teistele riikidele (nt. Saksmaa, Rootsi, Soome jne.) rakendatakse ka
Eestis Avamere erimääruste kategooria kolmanda punkti 3.02.4 täitmiseks omaniku
deklaratsiooni. Seni teada oleva infopõhjal on lubatud osaleda 2022 Norras ORC EM-il
ja Rootsis DH MM-il omaniku enda poolt läbi viidud inspektsiooni lehega (lisa L.)
5. Mõõtmise inventari uuendamine
Otsus: Komisjonil oli diskussioon mõõtmise inventari uuendamisega. Ühe ideena võiks
Liidul olla kasutada oma kraanakaal, et tõsta kvaliteeti mõõtmisprotsessides ja saavutada

suurem mõõtmistäpsus. Vastavalt avamere komisjoni 27.08.2015 protokollile ütles Jüri
Šaraškin:„Tehniliste riistade puudus ja nende eest mitte vastutamine olid EMi
märksõnad. Mina hankisin asju, mida ma ei oleks pidanud tegema. Protsessi teostada on
keeruline ja parem tulemus saadakse parema praktika ja riistadega.“ Tänaseks päevaks,
aastaks 2022 tuleb tõdeda, et Liidu enda olukord pole paranenud, see on midagi, millega
tehniline komisjon peab tulevikus tegelema.

Lisa 1.
EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU TEHNILISE KOMISJONI TÖÖKORD
1. Tehnilise komisjoni koosolekutel kuuluvad käsitlemisele järgmised teemad:
1.1.Mõõtmissüsteemid ja klassimäärused
1.2.Mõõtjate ettevalmistus ja täiendõpe
1.3.Spordilaevade mõõtmist puudutavad küsimused.
2. Koosolekute aeg ja koht
2.1. Koosolekud toimuvad vajadusepõhiselt nädalase etteteatamisega.
2.2. Koosolekud toimuvad üldjuhul Eesti Jahtklubide Liidu ruumis või veebis.
3. Koosolekutest informeerimine ja päevakord
3.1.Üks nädal enne koosolekut saadetakse igale komisjoni liikmele - täpne info koosoleku
toimumise aja ja koha kohta - koosoleku päevakord ja vajadusel täiendavad materjalid.
3.2.Ühe nädala jooksul peale koosoleku toimumist saadetakse igale komisjoni liikmele
koosoleku protokoll.
3.3. Kümne päeva jooksul pannakse protokoll üles EJL kodulehele.
4. Koosoleku läbiviimise kord
4.1.Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.
4.2.Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest.
4.3.Otsused tehakse lihthääleenamusega. Häälte võrdsuse puhul otsustab koosoleku
juhataja hääl.
4.4.Koosolekut protokollib komisjoni sekretär, tema äraolekul keegi komisjoni liikmetest.
Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja sekretär.
4.5.Koosolekud on kinnised. Vajadusel kutsutakse osalema huvitatud isikud.

