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Päevakord:
1. Muhu Väin 2013 võistlusteade (NOR) ja karikasarja NORid
2. Avamerekomisjoni koosseis, töökord ja ülesanded

1. Muhu Väina regati võistlusteade (NOR)
Muhu Väina regati võistlusteate aluseks sai võetud Madis Ausmani poolt kogu EJLi 
Avamerepurjetamise Karikasarjale koostatud näidisvõistlusteade ja see on tänaseks kinnitatud ja 
regati kodulehel avaldatud. 
Otsustati: Kogu EJLi Avamerepurjetamise Karikasarja võistluste võistlusteated kinnitada 
aprilli alguses toimuval koosolekul.

2. Avamerekomisjoni koosseis, kodukord ja ülesanded
Komisjon vaatas üle Pärnu Jahtklubi poolt koostatud töökorra projekti, teised klubid 
ettepanekuid esitanud ei ole.
I. Ilves – Kas inkorporeeritud liikmetel on hääleõigus?
Komisjonis võiks olla kindlasti ka üks EJLi juhatuse liige, et sõnum jõuaks otse ka EJLi.
P. Volkov – Kes me tahame olla ja mis on meie eesmärk – see tuleb selgeks teha. Ettepanek 
säilitada sama süsteem ja lasta ka inkorporeeritud liikmetel hääletada, kui on vajadus hääletamise 
järele.
Minu ettepanek töökorra kohta – Komisjoni pealiku võiks määrata siiski EJLi juhatus ja 
inkorporeeritud liikmete arv oleks käigu pealt määratav ja nad võiks siiski saada hääletada. Siis 
on ka purjetajate üldsuse arvamus arvestatud. 
I. Viiret – Täna töötaksime olemasoleva komisjoni koosseisuga ja täna väljatöötatav töökord 
hakkaks kehtima sügisel kui toimuvad uued komisjoniliikmete nimetamised klubide poolt.
I. Ilves – Igal klubil võiks olla kuni 3 esindajat? Või olla esindajate arv klubi kohta sõltuv EJL 
karikasarjas osalevate jahtide arvust – 30 jahti – 3 liiget, 20 jahti – 2 liiget, 10 jahti – 1 liige?



P. Volkov – Võiksime seadustada selle, mis täna on ja vajadusel muuta komisjoni liikmete arvu 
määramise põhimõtet.
R. Riim – Kas komisjoni liikmete määramise aluseks on terve sari või ka üks etapp? Saaremaalt 
on rohkem LYS-jahte, aga igas karikasarjas etapis ei ole LYS-klassi arvestust – põhjus selles. 

Arvati, et aluseks võib võtta ka vaid Muhu Väina regati kui karikasarja etapi.

Saaremaa ja Haapsalu klubide ettepanek on see, et konsultant-liikmetel ei saa olla hääleõigust.
Pärnu ja Kalevi Jahtklubid on pigem selle poolt, et neil võiks olla hääleõigus.
P. Volkov – Minu ettepanek on, et igal liikmel on hääl, ka konsultant-liikmetel.
Komisjoni esimehe määrab EJLi juhatus. Hääletamisel püüame alati konsensuse leida, 
kuid hääletamise vajadusel muutub otsustavaks komisjoni esimehe hääl. Kui komisjoni 
esimees ei saa väljakuulutatud koosolekule tulla, valitakse koosoleku juhataja kohapeal.

Avamerekomisjoni ülesanded
Komisjon arutas Pärnu Jahtklubi ettepanekuid, teised klubid ettepanekuid esitanud ei ole.
Kas komisjon peaks tegelema nii võistluspurjetamise või ka kruiisipurjetamisega?
P. Volkov – Inglismaal on 2 organisatsiooni, aga nad on suur riik. Eestis ei saaks nad eraldi olla 
ja EJL peaks tegelema mõlema poolega. Komisjoniliikmed peavad meil esindama klubiliikmete 
huve, kelle hulgas on nii võistluspurjetajad kui ka kruiisisõitjaid. 
A. Tihamäe – Klubi seisukohalt tuleb arvestada kruiisisõitjatega, kuna aitavad tihti klubi enam 
kui vaid liikmemaksuga. Mida aga nende heaks teha, ei oska hetkel ütelda. See tuleb välja 
selgitada.
I. Ilves – Pigem võiks komisjon tegeleda eelkõige võistluspurjetamisega.
P. Volkov – Ettepanek on see, et komisjon kataks esmalt võistluspurjetamise ja vajaduste 
selgumisel esindame ka matkapurjetamise huve.

Arutelu komisjoni ülesannete üle Pärnu ettepanekute põhjal.
Turunduse ja meedia teemad on esmase prioriteetsusega.
P. Volkov – EJLi reklaamimaksu võiks kasutada just avamereteemade vajaduste katmiseks. See 
tõstaks oluliselt ka maksude laekumist, mille arvelt saaks katta ka eesmärgistatud 
meediategevusi. Komisjoni ülesanne võiks olla ka nõuandvaks organiks suvalise avamere 
teemasid puudutava seadusandluse väljatöötamisel.
Need ettepanekud võiks tulla ka teiste klubide laudadelt. Anda aega aprilli alguseni nende 
ettepanekute ülevaatamiseks ja kaasarääkimiseks. 

I. Ilves – Me peame tegutsema selles vaimus, nagu oleksime organisatsioon. Esmased ja 
prioriteetsed tegevused peaks juba sel aastal olema suunatud eelkõige meediategevustesse, et 
alale populaarsust saada ja seeläbi ka sponsorsuhteid arendada.

Eesmärk on eelkõige kujundada meediastrateegia, kirjeldada esmased tegevused ja neid 
järgemööda ellu viima hakata. Oleme neid teemasid siin juba ka arutanud ja peame reedel 8. 
märtsil koos Ott Kallase ja Egon Elsteiniga nõu nende tegevuste käivitamiseks, kaasates seni 
selles osas aktiivselt tegutsenud inimesed.

I. Viiret – Kui me suudaks sel aastal reklaamimaksu kasutamise selgeks saada ja tõestada, et 
eesmärgistatud tegevused saavad seeläbi tehtud, siis 2014. võiks vajadusel ka karikasarja 
osavõtutasu tõsta selgitades ja näidates purjetajatele, milleks see vajalik on.

Palve EJLi - Teha komisjoni kogu koosseisule omaette meiliaadress avameri@puri.ee



Järgmine kord arutame: karikasarja NORid, komisjoni ülesannete arutelu.

Uus koosolek toimub 8. aprillil kell 17.15 Kalev Jahtklubi Kapteni kajutis.
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