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1. Ülevaade OM ettevalmistusest 
 
Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate OM ettevalmistusest. 
2. juulil on EOK ja EJL-i koostöös plaanis viia läbi infopäev võistlejatele ja 
treeneritele, kus käsitletakse järgmisi teemasid: avamine, lõpetamine, transport, 
reklaamid/riietus, blogimine, meditsiin, hoovused, žürii töö. 
Paatide ja kaatrite Weymouthi transportimise finantseerimise täpsem skeem ja 
ulatus EOK poolt selguvad 22. juuniks. 
Sportlased ja täisakrediteeringuga abipersonal majutuvad olümpiakülas, lisaks 
on osadel täiendavalt ka eramajutus. Abipersonalist omavad täisakrediteeringut 
treenerid Igor Trofymov, Rein Ottoson ja Jaak Lukk, massöör Kristi Singi ja tiimi 
juht Ott Kallas. Anna Pohlaku treener Tõnis Pohlak täisakrediteeringut ei saa 
(merele pääseb vaid koos täisakrediteeringut omava isikuga Training Venue 
Pass'i alusel) ning tema majutus- ja toitlustuskulusid, mis on vastavalt esitatud 
eelarvele 2900 EUR, EOK ei kata. 
ISC riietuse (meremüts, lycrapüksid, lycra lühike särk, lycra pika varrukaga särk; 
purjetajatele kõik tooted, treeneritele müts) disain on valminud ning tootmise 
eelarve (690 EUR) EOK-sse esitatud. EOK vastab finantseerimise osas 22. 
juuniks. Varumeestele (3 olümpianormi täitjat, 1 massöör) on ettepanek teha 
samad tooted – kulu kokku 383 EUR, kaetakse EJL-i eelarvest. 
 
Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. Tõnis Pohlaku OM-il osalemise 
kulude katteks otsustati eraldada EJL-i eelarvest 1500 EUR. ISC riietus otsustati 
EJL-i kuludega valmistada ka varumeestele ja massöörile. 

 
2. Juhatuse koosolekute toimumise ajad 
 
Otsus: EJL-i juhatuse sügisperioodi koosolekud toimuvad järgmistel 
kuupäevadel: 
25.09.2012 kell 15:00 



23.10.2012 kell 15:00 
13.11.2012 kell 14:00 
11.12.2012 kell 15:00 
EJL Liidupäev toimub 13.11.2012 kell 16:00. 

 
3. Ülevaade Saaremaa Merispordi Seltsi regatist ja Kalevi Jahtklubi 

meistrivõistlustest 
 
Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate 25.-27.05.2012 toimunud Saaremaa 
Merispordi Seltsi regatist ja 15.-17.06.2012 toimunud Kalevi Jahtklubi 
meistrivõistlustest. 
Saaremaa Merispordi Seltsi regati korraldusmeeskond, võistlusteade, 
purjetamisjuhised olid varakult ette valmistatud. Regati läbiviimine kohapeal oli 
hästi organiseeritud, meeskonna suurus vastas regati vajadustele ja ülesanded 
olid selgelt jagatud. Võistlusjuht töötas väga hästi, igal hommikul toimusid 
korraldajate koosolek ja treenerite koosolek. Ilm oli väga ilus - päikseline, vaikne 
ja keskmine tuul. Saaremaa praamiühendus on väga hea. Osales kokku 100 
purjetajat (92 paatidel, 8 purjelaual) klassides Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser 
Radial, Techno 293, RS:X. Saaremaa Merispordi Seltsi regatt on olnud juba 
aastaid väga hästi korraldatud võistlus. 
Kalevi Jahtklubi meistrivõistluste võistlusteade koostati varakult. Eelmisel aastal 
sama regati korraldamisse kaasatud olnud isikud said oma tööga väga hästi 
hakkama ja kõik toimis. Probleemideks olid purjetamisjuhiste hiline 
kooskõlastamine, regati pidamiseks liiga napp meeskond (märgipanijana kaasati 
viimasel hetkel EJL-i peasekretär Ott Kallas, kaldasekretär puudus), laevade 
puudus, turvameeskonna normile mittevastavus ning korraldajate hommikuste 
koosolekute mitte toimumine teisel ja kolmandal võistluspäeval. Esimesel kahel 
päeval oli ilm ilus ja tuul vaikne, kolmandal päeval sadas vihma ja pealelõunal 
tuli torm peale. Tuli päästetöid teha ja viimast sõitu ei saanud pidada. Osales 
kokku 104 purjetajat klassides RS Feva, 29er, 470, F18, Laser, Laser Radial. 
Kaks klassi – F18 ja 29er - osalesid karikasarjas esmakordselt. Regatt tervikuna 
õnnestus väga hästi. 
 
Juhatus arutas regattidel võistlejate turvalisuse tagamise teemat. 
Ettepanekutena toodi välja pealtvaatajate kaatrite päästepaatidena 
registreerimine ning neile vastavate lippude eraldamine ja instrueerimine 
hommikustel koosolekutel ning päästepaatidena osalema nõus olevatele 
abikaatritele sadamamaksust vabastamise võimalus. 
 
Otsus: juhatus leidis, et EJL-i peasekretär Ott Kallas ei peaks osalema 
karikasarja regattidel märgipanijana vaid olema pigem korraldajatele vajadusel 
nõu andva isiku rollis. Otsustati, et regattide turvalisuse ja võistlejate ohutuse 
tagamise võimalusi ning nõudeid arutatakse sügisel põhjalikumalt. 

 
4. Avamerejahtide mõõtjate kinnitamine 
 
Ott Kallas andis ülevaate EJL-i tehnilise komisjoni ettepanekust kinnitada Eestis 
avamerejahtide mõõtjateks Arvet Tetsmann, Veiko Rosme ja Peeter Ramst. 
 
Otsus: juhatus kinnitas Eesti avamerejahtide mõõtjateks Arvet Tetsmann'i, Veiko 
Rosme ja Peeter Ramst'i. 
 



5. Muud küsimused 
- Eesti RS Feva ja 9er Klasside Liidu juhatuse tegevus 

 
Eesti RS Feva ja 9er Klasside Liidu juhatuse liige Krista Kruuv-Käo andis ülevaate 
klassiliidu juhatuse koosolekul arutatud teemadest. Krista Kruuv-Käo ettepanekul 
peaks Eesti RS Feva ja 9er Klasside Liidus tegelema juhatuse tasandil senisest 
enam strateegilisemate küsimustega. 
 
Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks ja toetab Krista Kruuv-Käo 
seisukohti Eesti RS Feva ja 9er Klasside Liidu juhatuse töö küsimustes. 
 
 
lõpp: 16:25 
 
 
 
 
 
Jüri Käo 
Eesti Jahtklubide Liidu president 
 
 


