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1. Koondise toetussüsteemi korrigeerimine
Ott Kallas tutvustas Rein Ottosoni Purjespordikooli treeneri Raivo Randmäe 
ettepanekut, mille kohaselt kahepaadi koondislase staatus ja toetus (pool 
paatkonna toetusest) võiksid säilida ka juhul, kui antud paatkonna liige 
sõidab uuel hooajal uue meeskonna liikmega, s.t. vahetab partnerit. 
Komisjon arutas antud ettepanekut ning jõudis üksmeelsele seisukohale, et 
ettepanekut toetatakse ning vastav reegel lisatakse koondise toetussüsteemi 
kõigi kahepaadiklasside osas. 

Otsus: koondise toetussüsteemi korrigeeritakse selliselt, et kahepaadi 
koondislase staatus ja toetus (pool paatkonna toetusest) säilib ka juhul, 
kui antud paatkonna liige sõidab uuel hooajal uue meeskonna liikmega.

2. EJL strateegia arutelu
Ott Kallas andis ülevaate EJL juhatuse poolt koostatud EJL strateegia 2013-
2016 projektist.
Komisjon vaatas strateegia projekti läbi ning arutelu käigus esitati 
järgmised ettepanekud:
● koguda EJL liikmesorganisatsioonide kohta statistikat, mis annaks 
ülevaate nende tegevusest, aktiivsusest ala arendamisel, purjetajate ja 
aluste arvust jne;
● treenerite staatust tuleks kõrgemale tõsta, leida võimalused noorte 
motiveerimiseks kõrgema spordihariduse omandamiseks;
● purjetamist kui spordiala tuleks üldhariduskoolides populariseerida 
(näiteks treenerid koolidesse ala tutvustama) ning teha tööd tulevikus 
purjetamise algõppe kui merehariduse aluse lisamiseks koolide 
õppekavadesse;
● purjetamise kui spordiala populariseerimiseks tuleks teha koostööd 
Meremuuseumiga (kus on juba praegu väljas mitmed purjekad), näiteks panna 
muuseumis välja ala tutvustavad reklaammaterjalid;
● purjetamise populariseerimiseks oleks oluline tuua ala linnapildis esile, 
näiteks suurte reklaambännerite abil (mis on aga väga kulukas ja vähemasti 
lähemas ajaperspektiivis seega raskesti teostatav);
● purjetamise populariseerimiseks oleks vaja saavutada parem ja põhjalikum 
meediakajastus, näiteks konkreetse ajakirjaniku leidmine, keda merele viia 
ning kes ala kajastab, samuti teha koostööd (purjetajatest) meediavaldkonna 
ekspertidega;
● purjetamist tuleks populariseerida juba lasteaialaste seas, viies näiteks 
liidu poolt lasteaedadesse kingitusena Optimisti paadi mudelid.

Otsus: komisjon kiitis EJL strateegia projekti üldjoontes heaks ning suunab 
omapoolse sisendina juhatusse eelpoolnimetatud ettepanekud.
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