
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 128

kuupäev: 18.06.2013
koht: EJL
algus: 15:00
osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Toomas Tõniste, Egon 
Elstein, Egon Mats
peasekretär: Ott Kallas
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:

1. Juhatuse koosolekute ajad
2. EJL hooaja lõpetamine
3. Arenduskomisjoni moodustamine
4. Ülevaade EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karika regattidest 

(Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Pärnu Purjetamisnädal)
5. Tallinn Race'i korraldamine
6. Muud küsimused
- Regattide avamistel EJL-i esindamine
- Strateegia rakenduskava koostamine
- Abruka regati juhtum

1. Juhatuse koosolekute ajad

Juhatus arutas sügiseste juhatuse koosolekute ja Liidupäeva 
ajagraafikut.

Otsus: juhatuse koosolekud ja Liidupäev toimuvad järgmistel 
kuupäevadel:
17.09.2013 kell 15:00
15.10.2013 kell 15:00
05.11.2013 kell 14:00
10.12.2013 kell 15:00
EJL Liidupäev toimub 05.11.2013 kell 16:00.

2. EJL hooaja lõpetamine

Juhatus arutas EJL hooaja lõpetamise ürituse toimumise aega ning 
võimalikke toimumiskohti.

Otsus: EJL hooaja lõpetamine toimub 13.12.2013. Võimalike 
toimumiskohtadega alustatakse läbirääkimisi.

3. Arenduskomisjoni moodustamine

Andrus Poksi andis ülevaate EJL arenduskomisjoni moodustamise 
hetkeseisust.

Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. Andrus Poksi 
informeerib juhatust edasistest arengutest EJL arendiuskomisjoni 
moodustamise teemal jooksvalt e-maili teel.



4. Ülevaade EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karika regattidest 
(Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Pärnu Purjetamisnädal)

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate toimunud EJL 
Olümpiapurjetamise Eesti Karika etappidest: Saaremaa Merispordi 
Seltsi regatist (31.05-02.06.2013, Roomassaare) ja Pärnu 
Purjetamisnädalast (14.-16.06.2013, Pärnu).
Saaremaa Merispordi Seltsi regati korralduslik pool õnnestus 
suurepäraselt, koostöö klubiga oli väga hea. Kaldarajatiste osas on 
Roomassaare sadam suurepärane koht regati pidamiseks. Ilm oli ülihea 
- vaiksed ja keskmised tuuled, päikesepaiste, soe vesi. Osales kokku 
121 purjetajat 6 klassis.
Regati avamisel anti kõigile klubidele Møller Auto poolt üle 
Optimisti puri.
Pärnu Purjetamisnädala korralduslik pool õnnestus samuti hästi, 
probleeme oli vaid viivitusega tulemuste jahtklubi veebi 
ülespanekul. Kaldarajatiste osas on Pärnu Jahtklubi suurepärane koht 
regati pidamiseks. Kõigil kolmel päeval puhus tugev tuul. Reedel 
jäid tugeva tuule tõttu sõidud ära, laupäeval toimusid kõik kolm 
sõitu, pühapäeval jõuti enne tormi pealetulekut teha üks sõit. 
Turvalisus oli hästi tagatud, kõik korraldajad ja treenerid aitasid 
hädasolijaid. Osales kokku 72 purjetajat 3 klassis.

Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks ning avaldab 
regattide korraldajatele Saaremaa Merispordi Seltsile ja Pärnu 
Jahtklubile omalt poolt tänu ja tunnustust kõrgetasemeliselt läbi 
viidud võistluste eest.

5. Tallinn Race'i korraldamine

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate Tallinn Race regati 
korraldusest.
Juhatus arutas võimalusi Tallinn Race'i edaspidi EJL-i korraldada 
võtmiseks (seni on korraldaja olnud Eesti 470 Klassiliit) ning 
sponsorite VIP-telgi rakendamiseks regatil.

Otsus: juhatus otsustas, et edaspidi hakkab Tallinna Merepäevade 
raames toimuvat Tallinn Race regatti korraldama EJL. Sponsorite VIP-
telgi rakendamise võimaluste osas räägitakse läbi Merepäevade 
korraldaja ning võimalike sponsoritega.

6. Muud küsimused

- Regattide avamistel EJL-i esindamine

Juhatus arutas EJL-i esindamist EJL Olümpiapurjetamise ja 
Avamerepurjetamise Eesti Karika regattide avamistel.

Otsus: juhatus leidis, et võimalusel peaks EJL Olümpiapurjetamise ja 
Avamerepurjetamise Eesti Karika regattide avamistel olema liidu 
esindajana kohal EJL juhatuse liige või EJL avamerekomisjoni 
esimees.

- Strateegia rakenduskava koostamine

Juhatus arutas EJL strateegia 2013-2016 rakenduskava koostamise 
protsessi.



Otsus: juhatus otsustas, et esimese sammuna EJL strateegia 2013-2016 
rakenduskava koostamisel jagatakse vastavalt strateegias väljatoodud 
EJL tööjaotuse struktuurile erinevad teemavaldkonnad ära vastavate 
organite vahel, kes hakkavad antud teema lõikes rakenduskava 
projekti ette valmistama.

- Abruka regati juhtum

Juhatus arutas 15.06.2013 Abruka regati käigus aset leidnud 
õnnetusjuhtumit ning võimalikke samme, mida astuda edaspidi parema 
mereturvalisuse tagamiseks ja õnnetusjuhtumite esinemise tõenäosuse 
vähendamiseks. 
EJL avamere komisjon arutab antud küsimust oma 19.06.2013 
koosolekul, misjärel esitab juhatusele ka omapoolse nägemuse ja 
ettepanekud.

Otsus: juhatus ootab EJL avamere komisjoni poolset tagasisidet 
parema mereturvalisuse tagamise teemal ning arutab seejärel antud 
küsimust uuesti.

lõpp: 16:55

Andrus Poksi
Eesti Jahtklubide Liidu president


