
Võistlusametnike komisjoni 8.12.2020 koosoleku protokoll

Osalesid: Andrus Poksi, Sven Feofanov, Marko Saarlaid, Tõnis Kask, Madis Ausman
Külaline: Ott Kallas
Protokollis: Ott Kallas

1. Võistlusametnike komisjoni koosseis
EJL juhatuse poolt uueks komisjoni esimeheks kinnitatud Madis Ausman tutvustas komisjoni koosseisu:
Marko Saarlaid – vahekohtunike ja jääpurjetamise kompetents
Tõnis Kask – regatibüroo kompetents
Andrus Poksi – kohtunike kompetents
Sven Feofanov – avamere kompetents
Madis Ausman – võistlusjuhi kompetents
Madis Ausman tegi Ott Kallasele ülesandeks esitada komisjoni koosseis juhatusele kinitamiseks ja jätta kehtiv 
komisjoni töökord muutmata kujul jõusse.

2. Võistlusametnike koolitused
Otsustati eelmisel koosolekul paika pandud koolitused korraldada osalemise võimalusega nii kohapeal EJL 
büroos kui ka videokeskkonnas. Büroole tehti ülesandeks koolitused kodulehele üles panna ja klubidele välja 
reklaamida.
30-31.1. Võistlusreeglid I (Andrus) 
6-7.2. Võistlusreeglid II ja reegel 42 (Andrus) 
13-14.2. Kohtunikud (Andrus) 
13-14.3. Võistlusjuhid (Madis) 
20-21.3. Sekretärid (Tõnis) 
Igas distsipliinis toimub test kohe peale vastava eriala seminari. 

3. Manage2Sail käivitamine Eestis
Tõnis Kask võtab enda peale Manage2Sail keskkonnas Eesti klubidele ja regattidele õiguste andmise. Ott Kallas 
küsib Soomest Juhani Soinilt Tõnis Kase jaoks õigused Eesti kasutajate haldamiseks.



4. Eesti Meistrivõistluste sarja 2020 analüüs ja 2021 ettepanekud
Komisjon arutas 2020 aasta EMV sarja regattide probleeme ja avaldas arvamust 2021 EMV sarja ettepanekute 
osas.

organisatsioon 2020 tagasiside 2021 ettepanek arvamus

F18 klass - Startida 49eritega koos

- Vaikimisi võiksid F18 stardid olla 
L ja P ning R võiks olla 
treeningstardid neile, kes kohale 
tulnud. Juhul kui R on kõik 
registreerunud kohal, võiks teha ka
R võistlusstardid.

- Kui Kärdla Race toimub näiteks 
juuli teises pooles, siis sobiks see 
ideaalselt soomlastega 
kutsumiseks.

VA kom: - Start 49eritega koos sobib kui on paate 
umbes nii palju kui 2020

VA kom: - Ei. Tuleb valida kas L-P või R-P. 
Treeningstarte ja võibolla R võistlemist ei saa EMV 
juhendisse sisse panna.

49er klass - 2 päeva, reeglina L-P, Tallinn 
Race R-L +P maraton (EMV väline)

- stardid toimuvad samal ajal kui 
finishit võetakse

VA kom: - Sobib, see on klassi valik.

VA kom: - Sobib juhul kui on eraldi finishilaev ja 
ametnikud.



- rada:

- infoks: klass töötab välja 
uuendatud finaalidega regati 
formaati ja klassisisese kokkuleppe
järgselt saadetakse see EJLi 
ettepanekuna

Küsimused:
- kas Fevad lasta kolmanda 
klassina samale rajale? Nad 
purjetavad enamasti otse alla 
taganttuules ja sobiks Laserite 
juurde?

VA kom: - Raja ettepanek sobib.

VA kom: - Sobib, kuid Laserite rajale ei mahu. Sel 
juhul peab olema korraldaja poolt Fevadele muu 
rada.



Pärnu Jahtklubi VA kom: PPN oli OK.

PS oli ok, ka jõel 
võistlemise otsus ok.

Soov jätkata Pärnu 
Purjetamisnädala ja Pärnu 
Sügisregatiga sarnastel aegadel. 
Muudatusettepanekuid ei ole.

Eesti 470 Klassiliit VA kom: TR tulemustes 
ei olnud näha päeva 
sõitude tulemusi, vaja 
esitada edaspidi. Opti 
rajameister polnud 
tasemel.

TN Laseri rada liiga 
kaugel, märgid liikusid, 
protseduurid venisid.

Soov jätkata Tallinn Race 
Lennusadamas kõrvuti 2021 Tall 
Ships Racega 15-17.juulil ja 
Tallinna Nädala regatiga Kakumäel 
koostöös Tallinna Jahtklubiga

Eesti Purjelaualiit Baltic Cup on Läti ja Leeduga aja 
osas läbi rääkimisel (T293, 
Formula, Foil), teine etapp EM 21-
28.aug (T293), kolmas etapp 
Tallinna Nädal kõik klassid. T293 3 
etappi, Foil ja Formula 2 etappi. 

Kalevi Jahtklubi VA kom: Laserite rajal 
aeglane rajapanek ja 
protseduurid venisid.

Soov jätkata KJK MV regatiga.

Saaremaa 
Merispordi Selts

VA kom: Märgid pikali, 
tulemuste viga oli 
võistlusjuhi poolt.

Soov jätkata regatiga pigem 
kevadisel ajal.

Jahtklubi Dago VA kom: oli OK. Ei ole veel arutanud järgmise aasta
asju.



Tallinna Jahtklubi VA kom: oli OK. Soov jätkata TJK KV regatiga 
Lohusalus.

Võistlusametnike 
komisjon

VA kom: Palju on 
regattidel märgipuuteid,
treeneritele palve 
koolitada selles osas 
purjetajaid

- EMV regattide haldus toimub 
Manage2Sail keskkonnas. Juhatus 
kinnitas otsuse.

- Opti IODA rada EMV grupp 40 
min vs Juunior grupp 30 min ei 
töötanud hästi, sest outer loop 
venis väga pikaks alltuule suunas

- puri.ee võistlusametnike 
alamlehele lisada EMV sarja 
regattide korraldamise juhend

EJL büroo Sail Insight rakendust võiks 
kasutada kõigil regattidel online 
jälgimise ja eneseanalüüsi 
võimaldamiseks

VA kom: - Võib kasutada regattidel, Madis 
valmistab ette NoRi jaoks vastava teksti 
mobiiltelefoni lubamiseks alusel.

5. Järgmise koosoleku teema:
Ametnike motivatsiooni ettepanekud, ametnike tasud


