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Päevakord:

1. Avamere komisjoni töökorra kinnitamine
2. Arenduskomisjoni moodustamine
3. Optimist Racing raamatu väljaandmine
4. Strateegia faili läbivaatamine
5. Liidupäeva läbiviimise arutelu
6. Muud küsimused

- Koondise toetussüsteemi täiendamine

1. Avamere komisjoni töökorra kinnitamine

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL Avamere komisjoni poolt 
juhatusele kinnitamiseks esitatud Avamere komisjoni töökorrast. Samuti 
andis Ott Kallas ülevaate Avamere komisjoni koostatud Avamere komisjoni 
ülesannetest ja eesmärkidest.

Otsus: juhatus kinnitas EJL Avamere komisjoni töökorra. Töökord on esitatud 
protokolli lisas 1.

2. Arenduskomisjoni moodustamine

Juhatus arutas EJL Arenduskomisjoni moodustamise küsimust. Arenduskomisjoni 
loomise eesmärk on parandada EJL-i nähtavust avalikkuse ees ning see võiks 
koosneda 2-4 suhtekorralduse ja meediavaldkonna asjatundjast.

Otsus: juhatus otsustas moodustada EJL Arenduskomisjoni. Andrus Poksi 
tegeleb komisjoni võimalike liikmete leidmisega.

3. Optimist Racing raamatu väljaandmine

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate eestikeelse Optimist Racing raamatu 
väljaandmise hetkeseisust.

Otsus: juhatus otsustas, et eestikeelset Optimist Racing raamatut 
trükitakse 500 eksemplari.

4. Strateegia faili läbivaatamine

Juhatus vaatas läbi ning täiendas EJL strateegia 2013-2016 projekti.

Otsus: juhatus otsustas EJL 2013-2016 strateegia kinnitada.

5. Liidupäeva läbiviimise arutelu

Juhatus arutas 21.05.2013 Liidupäeva korralduslikke küsimusi.

6. Muud küsimused

- Koondise toetussüsteemi täiendamine



Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL Treenerite komisjoni poolt tehtud 
ettepanekust täiendada koondise toetussüsteemi kahepaatide koondislaste 
toetamise osas.

Otsus: juhatus kiitis EJL Treenerite komisjoni ettepaneku koondise 
toetussüsteemi täiendamise osas heaks. Täiendatud koondise toetussüsteem on 
esitatud protokolli lisas 2.

lõpp: 15:20

Andrus Poksi
Eesti Jahtklubide Liidu president



Lisa 1

Eesti Jahtklubide Liidu Avamere Komisjoni (AK) töökord

1. AK koosseis
○ AK  moodustatakse  jahtklubide  volitatud  esindajatest,  kellede  jahid 

osalesid möödunud kalendriaastal EJL avamere karikavõistlustel. 
○ Üle  10  osalenud  jahi  annavad  jahtklubile  õiguse  2  esindaja 

nimetamiseks.
○ AK koosseisu võib kuuluda kuni 3 nõunikku, nende määramise otsustab AK 

esimees.
2. AK juhtimine

○ AK tööd juhib esimees, kes kutsub kokku ja viib läbi koosolekud.
○ AK esimehe määrab Eesti Jahtklubide Liit neljaks aastaks.

3. Koosolekute aeg ja koht
○ Korralised koosolekud toimuvad iga kuu oktoobrist kuni aprillini.
○ Erakorralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
○ Koosolekud toimuvad üldjuhul ESS Kalev Jahtklubi ruumes.

4. Koosolekutest informeerimine ja päevakord
○ Üks nädal enne koosolekut saadetakse igale komisjoni liikmele:

 ▪ Täpne info koosoleku toimumise aja ja koha kohta

 ▪ Koosoleku päevakord ja vajadusel täiendavad materjalid.

○ Ühe  nädala  jooksul  peale  koosoleku  toimumist  saadetakse  igale 
komisjoni liikmele koosoleku protokoll.

○ Kümne päeva jooksul pannakse protokoll üles EJL kodulehele.
5. Koosoleku läbiviimise kord, otsuste vastuvõtmine

○ Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni 
aseesimees.

○ Otsused tehakse lihthääleenamusega. Häälte võrdsuse puhul otsustab 
koosoleku juhataja hääl.

○ Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni 
liikmetest.

○ Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolme jahtklubi 
esindajad.

○ Otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega. Juhul, kui hääled 
jagunevad võrdselt, on otsustav esimehe hääl.

○ Koosolekut protokollib komisjoni sekretär, tema äraolekul keegi 
komisjoni liikmetest. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja 
ja protokollija.



Lisa 2

Purjetamiskoondise tegevuse ja toetuste süsteem
(rakendub toetuste maksmisel alates 2013. aastast eelmise aasta tulemuste 

alusel)

1.Purjetamiskoondise tegevuse põhimõtted
1.1. Koondise kandidaadid esitab treenerite komisjon ning kinnitab EJL 
juhatus eelmise hooaja Eesti edetabeli tulemuste alusel. Lisaks saab 
koondise liikmeks jooksval aastal klassi MM/EM valiku võitja ja 
noorteklasside ning OM-klasside juunioride puhul ka Eesti edetabeli regati 
võitja. Jooksval aastal koondisesse lisanduva sportlase puhul on lisanduv 
klassi baastoetus 250 EUR. Kahepaadi koondislase staatus ja toetus (pool 
paatkonna toetusest) säilib ka juhul, kui antud paatkonna liige sõidab uuel 
hooajal uue meeskonna liikmega.
1.2. Koondise lepingud sõlmitakse ning toetust eraldatakse vaid nendele 
sportlastele, kellel on plaan osaleda välisvõistlustel ja/või -laagrites 
(erandiks Eestis toimuvad rahvusvahelised tiitlivõistlused). Lepingu kestus 
on 1 aasta noorteklasside ja OM-klasside juunioride puhul ning 4 aastat OM-
klasside puhul. Alla 18-aastaste sportlaste puhul annab oma allkirja 
lepingule ka lapsevanem.
1.3. Koondise liikmetel on kohustus osaleda Eesti edetabeli regattidel, 
välja arvatud juhul, kui seda takistavad tervislikud põhjused või 
aastaplaani järgne välisregatil viibimine.
1.4. Koondise liikmetel on võimalik tellida Marinepool'ist 
soodustingimustel purjetamisvarustust. Koondise liikmetele eraldatakse EJL 
poolt koondise vorm vähemalt 2 nädalat enne sportlase hooaja esimest 
võistlust. Osa koondise vormi pinnast on ette nähtud sportlase isiklike 
toetajate logode jaoks. Koondislasel on kohustus Eesti edetabeli regattidel 
ja välisregattidel koondise vormi kanda.
1.5. Noorteklasside ja OM-klasside juunioride koondise liikmed on 
kohustatud läbima koormustesti ja meditsiinilise kontrolli Spordimeditsiini 
SA-s kord aastas ning OM-klasside koondise liikmed kaks korda aastas.

2. Noorteklasside ja OM-klasside juurioride toetused
2.1. Toetatavad klassid
Optimist U16
Zoom8 U20
Laser 4.7 U18
Laser Radial U19 ja U21 tüdrukud
Laser U21
Finn U22
RS Feva U18
29er U19 ja U21
470 U22
Techno 293 U15 ja U17
RS:X U19 
2.2. Noorteklasside ja OM-klasside juunioride baastoetus
1 paat klassi koondises: klassi toetus 500 EUR;
2 paati klassi koondises: klassi toetus 1000 EUR;
3 paati klassi koondises: klassi toetus 1250 EUR;
4 või enam paati klassi koondises: klassi toetus 1500 EUR.
2.3. Noorteklasside ja OM-klasside juunioride tulemustoetus
I tase
EM 10. koht, tulemus esimese 1/3 sees, 5 riiki, kehtib 1 aasta
MM 15. koht, tulemus esimese 1/3 sees, 5 riiki, kehtib 1 aasta
aastane sportlase toetus 650 EUR.
2.4. Üldised põhimõtted
Kahepaadiklasside koefitsient on 1,8.
Noorteklasside ja OM-klasside juunioride baastoetus läheb võrdsetes osades 
koondise liikmete vahel jaotamisele või koondise ühisprojektidele. 
Treenerid koostavad ja esitavad EJL-i plaanid ning eelarved, mille alusel 



toetus välja makstakse.
Prioriteediks on noorteklasside ja OM-klasside juunioride baastoetuse 
kasutamisel treenerite kulude katmine rahvusvahelistest tiitlivõistlustest 
osavõtmisel. 
Sportlasele baastoetuse mitte väljamaksmisel ei kuulu see teiste klassi 
koondise liikmete vahel jagamisele, vaid jääb EJL-i kassasse. Süsteemis 
nähakse sportlasele ette aeg plaanide korrigeerimiseks.

3. OM-klasside täiskasvanute toetused
3.1. OM-klasside tulemustoetus
I tase
EM 6. koht, kehtib 2 aastat
MM 12. koht, kehtib 2 aastat
OM 12. koht, kehtib 3 aastat 
aastas sportlase toetus 7000 EUR, treeneri toetus 7000 EUR.
II tase
EM 12. koht, kehtib 2 aastat
MM 24. koht, kehtib 2 aastat
OM 20. koht, kehtib 3 aastat 
aastas sportlase toetus 4000 EUR, treeneri toetus 7000 EUR.
III tase
EM 25. koht, tulemus esimese 50% sees, 5 riiki, kehtib 1 aasta
MM 35. koht, tulemus esimese 50% sees, 5 riiki, kehtib 1 aasta
MK ja EK etapid 20. koht, tulemus esimese 50% sees, 5 riiki, kehtib 1 aasta 
aastane sportlase toetus 1300 EUR.
3.2. Üldised põhimõtted
Kahepaadiklasside koefitsient on sportlase toetuse osas 1,8.
OM-klasside tulemustoetuste treenerite osa makstakse välja treeneri poolt 
soovitud viisil, sportlaste osa toetusena sporditegevuse kulude katmiseks. 
OM-klasside tulemustoetust saavad treenerid töötavad koondislastega 
töövõtulepingu alusel treeninglaagrites ja regattidel lisaks oma 
klubi/kooli põhitööle.


