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1. EJL President Jüri Käo ettepanek koosoleku juhataja valimiseks: Jüri Käo - 
kõik poolt. 

2. EJL President Jüri Käo ettepanek valida koosoleku protokollijaks Ott Kallas – 
kõik poolt.

3. Ott Kallas teeb ettepaneku häältelugemiskomisjoni valida Toomas Sootsi ja 
Andres Toomi - kõik poolt.

4. Jüri Käo tutvustab EJL liidupäeva päevakorda:
1. 2005.a. tegevusaruanne
2. 2005.a. eelarve korrigeerimine
3. 2006.a. eelarve kinnitamine

Peale liidupäeva ametlikku osa anname sõna Haapsalu Jahtklubile Haapsalu 
purjetamiselu hetkeolukorra ja tulevikuplaanide tutvustamiseks.

5. 2005.a. tegevusaruanne
EJL presidendi ülevaade aasta tööst:
- Juhatus on töötanud ühe aasta ja 2005 aastal on toimunud 10 korralist juhatuse
koosolekut. Kõik juhatuse koosolekute protokollid on esitatud EJL kodulehel.
- Oleme viinud ellu arengusuundi, milliseid praegune juhatus esitles 2004 aasta 
sügisel toimunud EJL liidupäeval.
- Juhatus kutsus ellu suurregatid 2005 aastal ja kavatseb jätkata suurregattide 
pidamist ka 2006 ning järgnevatel aastatel. 2006 aastal on plaanis pidada üks 
regatt kestusega neli päeva. Plaanis on regattide kokkuvõtete baasil teha 
järeldused ning parandada võistluste taset.
- Koondise loomine oli 2005 aasta tähtsamaid samme. Praegu on koondise nimi 
tugevam kui sisu, kuid 2006 aastal kindlasti koondise sisuline pool tugevneb ja 
töö muutub tõhusamaks. Praeguseks on juba sõlmitud mitu sponsorlepingut, 
millest suur osa läheb koondise finantseerimiseks.
- Meediatöö on üles ehitatud professionaalsel tasemel koostöös PR-firma 
Corporega. Meie liidu pressiesindajaks on Luulea Lääne. Meedia soovide järgi 
peab spordiala orienteeruma, siis ei teki tal probleeme jätkusuutlikkusega.
- Tuleviku suundade määratlemise jaoks töötas juhatus välja EJL strateegia, mis 
on üles pandud EJL kodulehel.
- Olümpiamängudel Pekingis 2008 aastal on Eestil plaanis saavutada 
purjetamises koht esikümnes.
- Liidul valmis kevadel uus kodulehekülg aadressil www.puri.ee, mida on hooaja 
vältel pidevalt täiendatud ja edasi arendatud.

http://www.puri.ee/


- Jahtklubide Liit on korraldanud mitmeid vastuvõtte ja pidustusi, nende hulgas 
1928 OM-pronksmedali üle andmisega seotud Sven Fahle vastuvõtt, Eesti 
Jahtklubide Liidu 75. aastapäeva juubelivastuvõtt ja Eesti Jahtklubide Liidu 2005 
aasta hooaja pidulik lõpetamine.
- 2005 aastal oli EJL-i prioriteediks svertpaadiklasside ja OM-klasside tegevuse 
arendamine. 2006 aastal võtame avamere temaatika tõsisemalt arutamisele ja 
arendamisele.
- EJL-l on kavas 2006 aasta alguses seoses peasekretäri töökoormuse 
suurenemisega rakendada tööle peasekretäri assistent.

EJL peasekretäri ülevaade hooaja tööst:
- Eesti Jahtklubide Liit pidas Eesti Karikavõistlused svertpaadiklassidele, mis 
koosnes kolmest suurregatist: TYK Karikavõistlused Lohusalus, Roomassaare 
Regatt Roomassaares (Eesti MV) ja Tallinna Nädal Pirital. Tänusõnad võistluste 
korraldajatele - Tallinna Jahtklubi, Saaremaa Merispordiselts ja Eesti 470 
Klassiliit. Koostamisel on kokkuvõte Eesti Karikasarja kohta ja ettepanekud 2006 
Karikasarja taseme parandamiseks.
- Koondis viis läbi 11 treeninglaagrit ja osales 15 välisregatil. Tänusõnad 
abilistele ja ekspertidele, kes aitasid koondisega tööd teha.
- Klassipoliitika osas on muutus toimunud purjelaua osas - Eestisse on saabunud
5 uut olümpialauda Neil Pryde RS:X. Pärnu, Saaremaa ja Hiiumaa klubide 
esindajad on hooaja jooksul korduvalt teinud ettepaneku alustada noorte 
ühemehepaadi Laser 4.7 arengu rahalist toetamist.
- Avamere Eesti MV-l Muhu Väina Regatil oli probleeme mõõdukirja tingimustest 
kinni pidamisega, sellega seoses on vaja järgmisel hooajal mõõtmiskontrolli 
tõhustada.
- Rahvusvaheline koostöö on olnud kõige tihedam soomlastega klassis 470 (2 
ühislaagrit Eestis, 3 võistlust Eestis ja 2 Soomes). Läti purjetajad on osa võtnud 
Pärnu Kevadregatist ja Sügisregatist. EJL peasekretär osales Skandinaavia 
Purjetamisliidu koosolekutel Helsingis kevadel ja sügisel. Peasekretär osales 
vaatlejana ISAFi aastakonverentsil Singapuris.
- ISAFi aastakonverentsi kokkuvõte:
Mõõtmissüsteemide parandamiseks rakendatakse In-House Certification 
süsteemi, mis tagab purjeka osade mõõtmise tootja juures enne müüki. Antud 
süsteem tagab toote garantii ja vastavuse klassimäärustele.
Enamus klassides üritatakse rakendada Standard Class Rulesi, mis tagab 
klassimääruste vastavuse standardile ja lihtsustab mõõtmisprotseduure klassilt 
klassile.
Olympic Broadcasting Services andmetel oli meedia huvi purjetamise vastu kahel
viimasel OM-l väga madal ja sellest tulenevalt on vaja muuta purjetamise 
võistlusformaati ning meediale orienteeritud kaldaelu atraktiivsemaks. ISAF näeb
lahendusena suurema arvu kiirete ja värvikirevate 49er-i ja Tornaado sarnaste 
klasside kaasamist olümpiaprogrammi traditsiooniliste klasside asemel. Klasside 
OM-programmi kaasajastamine on plaanis sarnaselt 49er-i ja Neil Pryde RS:X-i 
integreerimisele läbi erinevate kandidaatklasside testimise programmide kindla 



OM-distsipliini jaoks. 2006 aastal on plaanis alustada ISAF-i testprogrammiga 
naiste kahemehe paadiklasside ning naiste kiiljahtide võrdlemiseks. 
Võistluste formaadi osas on kavas OM-l kasutada nn. Centre Course-i, kus oleks 
võimalik kasutada meediasõbralikumat rada ja teha otseülekandeid TV-s. Kaldal 
on plaanis OM-l rajada nn. Race Village, kus on boksid jahtidele ja TV intervjuu 
stendid.
Alates 2007 aastast on kavas World Cup olümpiaklassidele. Regattidena on 
kavas rakendada praegusi ISAF Grade 1 regatte ja lisaks luua kahel uuel 
kontinendil Aasias ja Lõuna-Ameerikas kummalgi üks MK-etapp. Ülemaailmse 
transpordifirma Schenker toetusel tahetakse luua paatide tsentraalne 
konteinerites transportimise süsteem, seega ei peaks enam auto ja käruga iga 
paat eraldi regatilt regatile sõitma. Igas paadiklassis on plaanis lubada MK-sarjas
osalema maksimaalselt 30 paati, mis omakorda muudab olümpiapurjetamise 
professionaalsemaks.
ISAF-i MM olümpiaklassidele toimub 2007 aastal Cascais, Portugalis. Samal 
regatil Cascais otsustatakse 75% Pekingi OM-i riigikohtadest. 2007 MM-le 
pääsemiseks tahab ISAF rakendada süsteemi, kus 2006 MM-i tulemus paneb 
paika kohtade arvu 2007 aasta MM-le. Seega on 2006 aasta programmis oluline 
häälestada purjetajad hästi esinema 2006 MM-l.
- EJL-i uus veebileht on oluliselt avardanud kommunikatsiooni võimalusi üle 
interneti. 2005 aastal töötas hästi meie kodulehe võistluste, uudiste ja juhatuse 
tegevuse osa. 2006 aastal on kavas käivitada samal tasemel ka 
erialakomisjonide ja koondise info leheküljed.

7. Küsimused:
Mati Hool: Kas EJL toetab jääpurjetamise noorte MM-i korraldamist Pärnus? EJL 
eelarves sellist rida ei ole.
Vastab Ott Kallas: EJL tegi jääpurjetamise noorte MM-i toetamiseks taotluse 
Kultuurkapitalile. Jääpurjetamise noorte MM-i toetamist EJL eelarvest saab 
otsustada peale Kultuuriministeeriumi vastava lisatoetuse suuruse selgumist 
jaanuari teises pooles.
Andres Toom: Kas EJL toetab Laser 4.7 klassi rahaliselt? EJL eelarves ei ole 
suurregattide rahalist toetamist, kas suurregattide korraldajad ei saa toetust EJL-
lt? Zoom8 klassimääruste tõlgendamisega on tekkinud probleeme 
rahvusvahelisel tasandil, mida võtame ette Eestis samas küsimuses?
Vastab Jüri Käo: Suurregatte siiani EJL finantseerinud ei ole ja praegu on 
konkurents suurregati korraldusõiguse saamisele olemas. Laser 4.7 klassi 
toetamise küsimust arutab EJL juhatus jaanuari kuus toimuval koosolekul.
Vastab Vaiko Vooremaa (Rahvusvahelise Zoom8 Klassiliidu asepresident): 
Zoom8 klassimäärustes probleeme ei ole ja Rahvusvaheline Zoom8 Klassiliit 
tegeleb käesoleval ajal klassimääruste täpsustamisega.
Vastab Krista Kruuv: Juhatus tegeleb klasside klassipoliitikasse sisenemise 
reeglite väljatöötamisega.
Arvet Tetsmann: EJL juhatuse koosolekute protokollid hilinevad kuni üks kuu, 
peasekretär ei peaks tegelema protokollimisega. Selleks peaks olema keegi 
teine. 



Veebi peaks üles panema edetabeli juhendid ja edetabelid kõigis klassides.
Laser 4.7 on Laser klassi kontseptsiooni üks osa ja liidupäev peaks soovitama 
juhatusele, mida jaanuari kuus selle klassi osas otsustada.
Vanasti olid olemas Optimisti eestikeelsed klassimäärused. Algajatel purjetajatel 
on hea õppida jahi osi ja mõõtmisküsimusi tundma emakeeles. Tehniline 
komisjon teeb ettepaneku välja anda eestikeelsed Optimisti määrused, selleks 
peame leidma vajaliku summa.
Toomas Tõniste: Juhatus on tegelenud uue purjetajate põlvkonna arengu 
küsimusega. Meil on täna puudus tasemel treeneritest, kes noori purjetajaid 
edasi arendaksid. Treenerite koolitamine on juhatuse plaanide üheks oluliseks 
osaks.
Marko Lilienthal: Eesti purjetamine on praegu põlvkondade vahetumise faasis. 
Tulevikus peaks purjetajate järelkasvu tagama kommertsalusel töötavad 
purjetamiskoolid, mille arvu suurendamine peaks olema üks meie eesmärkidest.
Andres Toom: Igas õigesti toimivas klubis peaks olema lai aluspind ehk suur arv 
Optimiste, millelt edasi oleks loogiliseks arenguks jätkamine nii svertpaadi 
klassides kui kiiljahtidel. Suure hulga Optimistil purjetavate lastega saab tagada 
klubis pideva järelkasvu.
Mati Hool: Millised on arengud purjetamistreenerite kutsekvalifikatsiooni 
omistamisega?
Vastab Ott Kallas: Eesti Olümpiakomitees kinnitatud purjetamise treenerite 
kutsekvalifikatsiooni komisjoni esimene koosolek toimub 16. detsembril, kus 
valitakse komisjoni juht ja fikseeritakse esialgne tegevusplaan.

8. 2005 aasta eelarve korrigeerimine.
Ott Kallas kandis ette 2005 aasta korrigeeritud eelarve.
Liidupäeva delegaadid kinnitasid korrigeeritud eelarve ühehäälselt.

9. 2006 aasta eelarve kinnitamine.
Ott Kallas kandis ette 2006 aasta eelarve.
Andres Toom teeb ettepaneku luua eelarvesse reserv tulude ja kulude vahe 
arvelt. Kõik on poolt.
Mati Hool teeb ettepaneku lülitada eelarvesse jääpurjetamise noorte MM-i toetus.
Ott Kallas teeb ettepaneku jagada rahvusvaheliste tiitlivõistluste toetus 
jääpurjetamise noorte MM-i ja Zoom8 EM-i vahel. Kõik on poolt.
Arvet Tetsmann teeb ettepaneku saata rohkem esindajaid järgmisel aastal 
Helsinkis toimuvale ISAF-i aastakonverentsile ning lisada vastavad kulud 
eelarvesse.
Jüri Käo: Käsitleme ISAF-i konverentsile lähetamist juhatuses eraldi küsimusena 
ja kasutame finatseerimiseks eelarve reservi.
Mart Meiel: Kultuuriministeeriumi poolt eraldatavast noorte tippspordi toetusest 
25% jätmine Eesti Jahtklubide Liidu eelarvesse on liiga suur osa ning see 
takistab klubide noortespordi arengut.
Ott Kallas: Noorte tippspordi toetuse jagamise põhimõte peaks olema raha 
kasutamine eelkõige tippude arendamise eesmärgil, mis rakendub kõige 
paremini noortekoondise rahastamise kaudu. Toetuse jagamisel klubidele 



toetaksime ainult laiemalt kogu noortetööd ja jätaksime noored tipp-purjetajad 
ilma vajalikust treening- ning võistlustoetusest.
Arvet Tetsmann teeb ettepaneku maksta 95% noorte tippspordi toetusest 
klubidele ning jätta 5% Eesti Jahtklubide Liidu eelarvesse.
Hääletamise tulemused: 9 poolthäält, 1 vastuhääl ja 4 erapooletut.
Arvet Tetsmanni ettepaneku sisse viimisega ja reservi tekitamisega 2006 aasta 
eelarvesse kinnitas liidupäev ühehäälselt 2006.a. eelarve.

Liidupäev lõppes kell 17.00

protokoll:
Ott Kallas

Jüri Käo
Eesti Jahtklubide Liidu president  


