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1. Ülevaade OM regatist

Peasekretär Ott Kallas andis juhatusele ülevaate Eesti sportlaste tulemustest 
ning esinemisest, delegatsiooni logistikast, majutusest, konteineri kasutusest, 
võistlusriietusest ja abipersonalist Londoni olümpiaregatil.
Eesti sportlased esinesid olümpiaregatil üldjoontes hästi, kuigi edaspidi vajab  
rohkem analüüsi ning arendamist psühholoogilise valmisoleku pool. 
Tugevamate külgedena võib sportlaste soorituse puhul välja tuua järgmist:
Deniss Karpak, Finn klass 11. koht (24 osalejat): hea füüsiline ja sõidutehniline 
ettevalmistus ning võitlusvaim, eri tuultes universaalne;
Ingrid Puusta, RS:X naiste klass 15. koht (25 osalejat): hea füüsiline ja 
sõidutehniline ettevalmistus ning enesekindlus, seni parim regatt ja enese 
maksimaalne realiseerimine, eri tuultes universaalne;
Karl-Martin Rammo, Laser Standard klass 18. koht (49 osalejat): hea füüsiline ja 
sõidutehniline ettevalmistus, hea regati algus, eri tuultes universaalne;
Johannes Ahun, RS:X meeste klass 30. koht (38 osalejat): hea füüsiline 
ettevalmistus, tugev tugevates tuultes;
Anna Pohlak, Laser Radial klass 35. koht (41 osalejat): tugev vaiksetes tuultes.

Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. Leiti, et sportlasi on vajalik 
koolitada PR-teemadel ning meediaga suhtlemise osas. Juhatus avaldab ühtlasi 
tänu ja kiitust tubli töö eest olümpiaregati võistlussõitude teleülekandeid 
kommenteerinud Lauri Väinsalule, Ants Väinsalule, Anne-Mari Luigele, Jaan 
Alverile, Erno Kaasikule ja Henri Kaarele.

2. Ülevaade Olümpiapurjetamise Eesti Karika regattidest



Peasekretär Ott Kallas andis juhatusele ülevaate EJL Olümpiapurjetamise Eesti 
karikasarja etappidest Spinnakeri regatist, Saaremaa karikavõistlustest, Tallinna 
Jahtklubi karikavõistlustest, Pärnu Sügisregatist ja Tallinna Nädala regatist.
- Spinnakeri regatt, 6. - 8. juuli 2012, korraldaja Eesti Optimist Klassi Liit, klassid 
Optimist, Zoom8: korraldusmeeskond, võistlusteade, purjetamisjuhised olid 
varakult ette valmistatud. Regati läbiviimine kohapeal oli hästi organiseeritud, 
meeskonna suurus vastas regati vajadustele. Ilm oli väga ilus. Osales kokku 155 
purjetajat. 
- Saaremaa karikavõistlused, 24. - 26. august 2012, korraldaja Saaremaa 
Merispordi Selts, klassid RS Feva, 29er, F-18: korraldusmeeskonna juht oli 
treener Kristiina Klaos ning meeskonna liikmed noored ühepaatide purjetajad, 
kellele korraldati eelnevalt lühikoolitus. Regatt viidi läbi väga heal tasemel. 
Osales kokku 70 purjetajat.
- Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, 31. august - 2. september 2012, korraldaja 
Tallinna Jahtklubi, klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser, Finn, 
470, Techno 293, RS:X: regati korralduslik pool õnnestus paremini kui eelmisel 
kahel aastal, eriti teine ja kolmas võistluspäev. Viimase päeva tugev tuul, suured 
lained ja päikesepaiste jätsid regatist suurepärase mulje. Osales kokku 169 
purjetajat.
- Pärnu Sügisregatt, 14. - 16. september 2012, korraldaja Pärnu Jahtklubi, 
klassid Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, RS Feva: regati korraldus oli parem kui 
varasematel aastatel. Ilm oli ilus ja soe. Osales kokku 131 purjetajat.
- Tallinna Nädala regatt, 21. - 23. september 2012, korraldaja Eesti 470 
Klassiliit, klassid Laser, Finn, 470, Techno 293, 29er, F-18: Regatt viidi nii merel 
kui kaldal heal tasemel. Ilm oli sügise kohta soe ja puhusid vaiksed tuuled. 
Osales kokku 76 purjetajat.
Kokkuvõttes oli 7 regatist koosnenud Eesti karikasari sel aastal regattide 
kvaliteedi poolest paremal tasemel kui varasematel aastatel. Probleemiks oli 
Optimist klassis karikasarjas ühe regati mahaviskamine, mis ei lasknud kuvada 
selget pilti karikasarja paremusjärjestusest enne viimast regatti.

Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks ning avaldab tänu EJL 
Olümpiapurjetamise Eesti Karika regatid heal tasemel korraldanud klubidele ja 
klassiliitudele. Toodi välja, et võistlusametnike programmi ning selle raames 
koolituste läbiviimine on silmnähtavalt regattide korralduse taseme paranemisele 
kaasa aidanud.

3. Apellatsioonikomisjonide määramine

Peasekretär Ott Kallas informeeris juhatust EJL-le esitatud apellatsioonidest 
protestikomiteede otsuste peale:
- Peeter Nõmmiku apellatsioon Bacardi Fun purjelauavõistluse 3 etapi 
protestikomitee otsuse kohta;
- Bo Aaron Kooseri apellatsioon Saaremaa karikavõistluste protestikomitee 
otsuse kohta.
EJL võistlusametnike komisjon ettepanek on kinnitada mõlema apellatsiooni 
arutamiseks järgmine apellatsioonikomisjoni koosseis: Andrus Poksi, Tõnu 
Toomara, Mairold Metsaviir ja Sven Feofanov.

Otsus: juhatus kinnitas Peeter Nõmmiku ja Bo Aaron Kooseri apellatsioonide 
arutamiseks vastavalt EJL võistlusametnike komisjoni ettepanekule järgmise 
apellatsioonikomisjoni koosseisu: Andrus Poksi, Tõnu Toomara, Mairold Metsaviir 
ja Sven Feofanov.



4. EJL hooaja lõpetamine

Juhatus arutas EJL hooaja lõpetamise toimumiskoha erinevaid võimalusi ja teeb 
otsuse koha osas peale pakkumiste saamist.

5. Optimist Racing raamat

Peasekretär Ott Kallas andis juhatusele ülevaate Phil Slater'i „Optimist Racing“ 
raamatu eesti keelde tõlkimise seisust ning raamatu tõlke väljaandmise õiguste 
küsimustest ja trüki kulude mahust. Raamat on mõeldud Optimisti purjetajate, 
lapsevanemate ja treenerite harimiseks. Ka Eesti Optimist Klassi Liit näeb selget 
vajadust raamatu eesti keeles välja andmiseks.

Otsus: juhatus otsustas, et EJL võtab ette projekti „Optimist Racing“ raamatu 
eesti keeles väljaandmiseks. Raamatu väljaandmise kulude katmiseks püütakse 
saada toetust Eesti Olümpiakomiteelt ja Eesti Kultuurkapitalilt.

6. Muud küsimused

− ORC MM-i korraldamine 2014. aastal

Peasekretär Ott Kallas andis juhatusele ülevaate Pärnu Jahtklubi ja Kalev 
Jahtklubi soovist 2014. aastal korraldada ORC MM-i. EJL avamerepurjetamise 
komisjon toetab Eestis, Pärnus ORC MM-i korraldamise ideed. 

Otsus: juhatus soovib saada enne Eestile 2014. aasta ORC MM-i 
korraldamisõiguse taotlemist Pärnu Jahtklubi ja Kalev Jahtklubi juhatustelt 
vastavaid ametlikke, allkirjastatud taotlusi, milles garanteeritakse võistluse 
läbiviimine antud klubide poolt.

− Zoom8 klassi rahvusvahelise liikmemaksu tasumine

Peasekretär Ott Kallas edastas juhatusele Rahvusvahelise Zoom8 Liidu 
varahoidja Tarmo Annuse pöördumise palvega tasuda EJL-i poolt Eesti Zoom8 
sõitjate eest 2012. aasta Zoom8 klassi rahvusvaheline liikmemaks, seoses Eesti 
Zoom8 Liidu likvideerimisega käesoleva aasta kevadel.

Otsus: juhatus otsustas, et Rahvusvahelise Zoom8 Liidu liikmemaksu EJL-i poolt 
ei tasuta. Leiti, et vastavate kohustuste täitmine on Eesti Zoom8 Liidu 
likvideerimiseelse juhatuse ülesanne ja peasekretärile tehti ülesandeks võtta 
kontakti Eesti Zoom8 Liidu juhatuse liikmetega.

− EOK valimised

Peasekretär Ott Kallas andis juhatusele ülevaate 8. novembril 2012 toimuvateks 
EOK esindusorganite valimisteks kandidaatide ülesseadmise protsessist. EOK 
valimisteks saab iga spordialaliit esitada 1 presidendi, 2 asepresidendi, 1 
täitevkomitee liikme kandidaadi ajavahemikul 11. september – 11. oktoober 
2012 ning 1 esindajate kogu liikme kandidaadi ajavahemikul 11. september - 25. 
oktoober 2012.



Otsus: Peasekretärile tehti ülesandeks EOK valimisreglement läbi töötada ja anda 
ülevaade valimissüsteemist juhatuse esimehele.

− Tõnu Toomara kiri EJL-le

Peasekretär Ott Kallas andis juhatusele ülevaate Tallinna Nädala regati 
protestikomitee esimehe Tõnu Toomara poolt EJL-le saadetud kirjast seoses 
treener Märt Loogi ebasündsa käitumisega regati ajal.

Otsus: juhatus mõistab Märt Loogi ebasündsa ning treenerile igati ebakohase 
käitumise Tallinna Nädala regati ajal hukka ning otsustas saata EJL-i poolt Märt 
Loogile vastavasisulise märgukirja.

lõpp: 17:15

Jüri Käo
Eesti Jahtklubide Liidu president


