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Päevakord:
1. 2011 majandusaasta aruanne
2. 2012 eelarve täiendamine
3. Melges 24 Eesti edetabel EJL hooaja lõpetamisel
4. Ülevaade Nordic SF koosolekust
5. ISAF komisjonides osalemine 2013-2016
6. Ülevaade OM ettevalmistusest
7. Avamerejahtide mõõtja reglemendi kinnitamine
8. Nõuni Purjeklubi sooviavaldus EJL liikmeks astumiseks
9. 2012 olümpiaregati kvalifikatsiooni tulemuste kinnitamine klassis RS:X

1. 2011 majandusaasta aruanne

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate 2011 majandusaasta aruande koostamise 
seisust.

Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks ning otsustas, et 2011 
majandusaasta aruanne kiidetakse juhatuse poolt heaks ja esitatakse 
Liidupäevale kinnitamiseks aruande valmimisel e-maili koosoleku vormis.

2. 2012 eelarve täiendamine

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate 2012 täiendatud eelarvest tulude ja kulude 
lõikes.

Otsus: juhatus kiitis 2012 täiendatud eelarve heaks ja esitab selle Liidupäevale 
kinnitamiseks. Otsustati eraldada reservist 4500 EUR-i Eesti koondise 
esinumbrile Deniss Karpakile olümpiaettevalmistuse lisatoetuseks.

3. Melges 24 Eesti edetabel EJL hooaja lõpetamisel

Juhatus vaatas läbi Eesti Melges 24 Klassiliidu pöördumise Melges 24 Eesti 
edetabeli parimate autasustamise osas EJL hooaja lõpetamisel.

Otsus: juhatus on põhimõtteliselt positiivsel seisukohal Eesti Melges 24 
Klassiliidu ettepaneku osas autasustada Melges 24 Eesti edetabeli parimaid EJL 
hooaja lõpetamisel. Enne hooaja lõpetamise autasustamiskategooriate 
kinnitamist arutatakse aga täpsemalt ürituse kontseptsiooni ning formaati. 

4. Ülevaade Nordic SF koosolekust



Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate Nordic SF koosolekul arutatud 
küsimustest:

- 2012 Põhjamaade meistrivõistlused (Eestis toimuvad Noorte 
Põhjamaade MV);
- EBA info väikelaeva juhiloa ja väikelaevade registreerimise 
kohustuslikuks tegemise osas kogu Euroopas;
- EUROSAF'i presidendivalimised -  ametit jätkab president Marco 
Predieri, asepresidentidena Dan Ibsen ja Rafael Gonzales;
- EUROSAF Euroopa Noorte meistrivõistlused Taanis Arhusis 4.-10. 
augustil 2012 - võisteldakse  ISAF Noorte MM'iga samades klassides, kuid 
oma paatidega, 2 osalejat riigi kohta igas klassis;
- EUROSAF European Sailing Cup olümpiaklassidele - alates 2013. 
aastast seoses ISAF World Cup'i ülemaailmseks muutmisega (Euroopas on 
plaanis pidada vaid kaks World Cup'i etappi, mis oleks ühtlasi European 
Cup'i etapid), eesmärk on pakkuda Euroopa võistlejatele maailmatasemel 
karikasarja ning tagada olümpiapurjetamise areng Euroopas;
- ISAF'i presidendi valimised ISAF'i aastakoosolekul – kandidaadid on 
David Kellett (AUS) ja Eric Tulla (PUR);
- ISAF 2016 Olympic Equipment Trials (Women’s Skiff, Multihull, 
Kiteboard) -  Põhjamaade esindusele on ISAF'i Mid-Year Meetingu jaoks 
vaja saata Eesti seisukohad; 
- Põhjamaade Liidule ISAF'i komisjonidesse kandidaatide esitamine; 
- ISAF Council'is gruppide esindajate vahetumine järgmiseks neljaks 
aastaks - Põhjamaade kandidaadid on Stig Hvide Smith (NOR), Kurt 
Lönnqvist (FIN), Hans Natorp (DEN), EJL peab otsustama oma eelistused 
sügiseseks Põhjamaade koosolekuks; 
- Noorte Põhjamaade MV laiendamine Läti, Leedu ja Venemaa 
purjetajatele - Soome ja Norra Optimisti Liitudelt on tulnud kriitikat, et 
regatt läheb liiga suureks, Põhjamaade Liit on endiselt seisukohal, et tuleb 
laiendada ja vajadusel saab regati tulevikus lahku lüüa vanuse lõikes 
(noored ja juuniorid eraldi).

Otsus: juhatus otsustas 2016 olümpiavarustuse valiku osas küsida nõu 
vastavatelt Eesti alaliitudelt ning EJL treenerite komisjonilt. Seejärel fikseeritakse 
juhatuses Eesti seisukohad ja edastatakse need Põhjamaade Liidule.

5. ISAF komisjonides osalemine 2013-2016

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate Eesti kandidaatidest ISAF'i komisjonidesse 
perioodiks 2013-2016.

Otsus: juhatus otsustas toetada Jüri Šaraškini, Andrus Poksi ja Agnes Lille 
kandidatuuri EJL'i esindajateks ISAF'i komisjonides.

6. Ülevaade OM ettevalmistusest

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate OM ettevalmistusest treeningute (LOGOC 
toetus olümpiaregati ettevalmistuslaagrite finantseerimiseks summas 10 000 
GBP), sadama ja majutuse, riietuse (kaldariietus EOK poolt kõigile delegatsiooni 
liikmetele, rahvusvärvides purjetamisriietuse disain ja tellimine) ning 
abipersonali osas.



Otsus: juhatus otsustas tellida purjetamise olümpiakoondisele rahvusvärvides 
purjetamisriietuse disaini ning pöörduda EOK poole riietuse valmistamise kulude 
kompenseerimiseks.

7. Avamerejahtide mõõtja reglemendi kinnitamine

Juhatus vaatas üle EJL tehnilise komisjoni koostatud avamerejahtide mõõtja 
reglemendi.

Otsus: juhatus kinnitas EJL tehnilise komisjoni poolt esitatud avamerejahtide 
mõõtja reglemendi (esitatud lisas 1).

8. Nõuni Purjeklubi sooviavaldus EJL liikmeks astumiseks

Juhatus vaatas läbi Nõuni Purjeklubi EJL liikmeks astumise avalduse koos 
lisadokumentidega.

Otsus: juhatus otsustas Nõuni Purjeklubi avaldust EJL liikmeks astumiseks hetkel 
mitte rahuldada, kuna soovitakse esmalt saada lisaandmeid paatide ja 
klubiliikmete nimekirjade osas.

9. 2012 olümpiaregati kvalifikatsiooni tulemuste kinnitamine klassis RS:X

Juhatus vaatas läbi 2012 olümpiaregati Eesti-sisese kvalifikatsiooni tulemused 
klassis RS:X. Rahvusvahelise kvalifikatsiooninormi klassis RS:X naised täitis 
Ingrid Puusta ning klassis RS:X mehed Johannes Ahun ja Henri Kaar.

Otsus: juhatus kinnitas Eesti-sisese olümpiakvalifikatsiooni võitjateks RS:X 
naiste klassis Ingrid Puusta ja RS:X meeste klassis Johannes Ahuni. RS:X meeste 
klassis kinnitati varumeheks Henri Kaar.

lõpp: 17:05

Jüri Käo
Eesti Jahtklubide Liidu president



Lisa 1

                            Avamerejahtide mõõtja reglement

1. Üldised määrused
1.1 Avamerejahtide mõõtja (edaspidi mõõtja) on kvalifitseeritud spetsialist, 
kellel on vajalikud teadmised ja kogemused selleks, et:
- mõõta jahti (varustust) vastavalt Eestis kasutatavatele mõõtmismäärustele;      
- kontrollida jahi (varustuse) vastavust tema mõõdukirjale enne võistlust ja selle 
kestel; 
- kontrollida  meeskonna tegutsemise vastavust klassi- ja mõõtmismäärustele;     
- kontrollida jahti (varustust) seoses mõõtmisalaste protestidega. 
1.2 Eesti Jahtklubide Liidu (edaspidi EJL) mõõtja on isik, kes on läbinud vastava 
erialase ettevalmistuse ja atesteeritud vastavalt käesolevale reglemendile ning 
kellel on nimeline mõõtja tempel. 
1.3 Mõõtja võib mõõta jahte (varustust) ja vormistada mõõdudokumente nendes 
klassides, mille klassi- ja mõõtmismäärused on EJL poolt tunnustatud.       
1.4 Mõõtja võib keelduda jahi (varustuse) mõõtmisest, kui see tema arvates ei ole 
normaalset kasutamist võimaldavas seisukorras või ei vasta silmnähtavalt 
määrustele. 
1.5 Kellelgi ei ole õigust avaldada mõõtjale survet ega sundida teda määrusi 
rikkuma. 
1.6 Mõõtja poolt tehtud mõõtmisalaste otsuste peale võib esitada protesti EJL 
Tehnilisele komisjonile.
2. Ettevalmistus ja atesteerimine
2.1 Mõõtjaks võib saada isik, kellel on piisav purjetamisalane kvalifikatsioon ja 
kõrgharidus või laevaehitusinseneri kvalifikatsioon. 
2.2 Ettevalmistus toimub : 
- individuaalse väljaõppe korras tunnustatud mõõtja juures praktilise töö käigus; 
- tegutsedes võistluste mõõtjana peamõõtja juhendamisel; 
- osaledes vastavates teoreetilistes seminarides. 
2.3 Mõõtja kutse saamiseks peab mõõtja kandidaat EJL Tehnilisele komisjonile 
esitama: 
- vormikohase avalduse; 
- individuaalset ettevalmistust juhendanud mõõtja soovituse; 
- võistluste peamõõtjate soovitused. 
2.4 Mõõtja nimetus antakse EJL poolt EJL Tehnilise komisjoni ettepanekul pärast 
seda, kui EJL Tehniline komisjon on esitatud dokumendid läbi vaadanud ja 
kandidaadiga vestelnud. 
2.5 Kinnitatud mõõtjale omistatakse isiklik number (templi number). 
3. Õigused ja kohustused 
3.1 Mõõtja tegevust reglementeerivad ISAF, ORC ja EJL poolt välja antud 
määrused ning muud dokumendid. 
3.2 Mõõtja töö ja muud sellega seotud kulutused tasutakse huvitatud poole poolt, 



võttes aluseks EJL poolt kinnitatud määrad.                                                       
3.3 Mõõtjal on õigus: 
- jahi (varustuse) omaniku avalduse alusel mõõta jahti (varustust); 
- kirjutada alla vastavaid mõõtmisega seotud dokumente (mõõduprotokollid, 
mõõdukirjad jms); 
- märgistada mõõdetud ja heakskiidetud purjesid vastava templiga (kleebisega); 
- osaleda võistlustel mõõtjana; 
- osaleda uute mõõtjate ettevalmistamises (lektorina ja juhendajana). 
Mõõtja on kohustatud: 
- juhenduma vastavatest ISAF, ORC ja EJL poolt välja antud määrustest ja 
muudest dokumentidest;                
- mõõtma erapooletult ja oma parema arusaama järgi, küsides vajadusel nõu EJL 
Tehniliselt komisjonilt;                                                           
- esitama õigeaegselt vajalikke dokumente;                                                         
- teatama EJL Tehnilisele komisjonile kõigist teda puudutavatest muudatustest 
(aadress, sidevahendid, samuti asjaoludest, mis takistavad tegemast praktilist 
mõõtmist);                                                           
- mitte mõõtma jahte (varustust) ja vormistama nendele igasugust 
mõõtmisdokumentatsiooni, kui: 
1) ta on nendega omanikusuhtes; 
2) need on tema osavõtul projekteeritud või ehitatud; 
3) ta on nende suhtes andnud tasulist või  tasuta konsultatsiooni;       
4) ta on sellest jahist (varustusest) muul moel huvitatud.
4. Mõõtjate töö organiseerimine 
4.1 Mõõtjate tööd organiseerib EJL Tehniline komisjon. 
4.2 Mõõtmistööd toimuvad isemajanduslikul alusel ja neil ei ole 
ärilisi eesmärke.                             


