
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 129

kuupäev: 17.09.2013
koht: EJL
algus: 15:00
osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Arnout Lugtmeijer, Egon Mats, 
Toomas Tõniste
külaline: Piret Salmistu
peasekretär: Ott Kallas
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:
1. EJL hooaja lõpetamine
2. Medalivõitjate tunnustamine
3. Arenduskomisjoni moodustamine
4. Strateegia rakenduskava
5. Ülevaade EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karika regattidest (TJK KV, Pärnu Sügisregatt)
6. Ülevaade Tallinn Race-st
7. Ülevaade Finn MM-st
8. Ülevaade Santander Test Eventist
9. Ülevaade Noorte Olümpia katsevõistlusest
10. Osalemine ISAF aastakonverentsil
11. Muud küsimused 
- Piret Salmistu nägemus EJL turunduse ja sponsorluse tööst.
- EOK Eesti Spordi Maja 

1. EJL hooaja lõpetamine

Juhatus arutas EJL-i hooaja lõpetamise korralduslikke küsimusi.

Otsus: juhatus otsustas, et peasekretär Ott Kallas koostab EJL-i hooaja lõpetamise 
ürituse läbiviimise eelarve ning ürituse korralduslikke küsimusi arutatakse edasi juhatuse 
oktoobrikuu koosolekul.

2. Medalivõitjate tunnustamine

Juhatus arutas medalivõitjate tunnustamise korraldamist.

Otsus: juhatus otsustas, et edaspidi korraldatakse medalivõitjate tunnustamist hooaja 
kestel jooksvalt, võimalikult vahetult peale medalivõitu.

3. Arenduskomisjoni moodustamine

Andrus Poksi andis ülevaate EJL-i arenduskomisjoni moodustamise hetkeseisust ning 
võimalike komisjoni liikmetega toimunud suhtlusest.

Otsus: juhatus arutab EJL-i arenduskomisjoni moodustamise küsimust edasi oktoobrikuu 
koosolekul.

4. Strateegia rakenduskava

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL-i arengustrateegia rakenduskava koostamise 
hetkeseisust.



Otsus: EJL-i arengustrateegia rakenduskava koostamise temaatikat arutatakse juhatuse 
oktoobrikuu koosolekul.

5. Ülevaade EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karika regattidest (TJK KV, Pärnu Sügisregatt)

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate Tallinna Jahtklubi karikavõistlustest ja Pärnu 
Sügisregatist.
Tallinna Jahtklubi karikavõistlused toimusid 16.-18. augustil 2013.
Osalesid: ühepaadid Optimist (73 paati), Zoom8 (30 paati), Laser 4.7 (20 paati), Laser 
Radial (33 paati) ja Laser Standard (14 paati), purjelauad Techno 293 (20 purjelauda) ja 
RS:X (4 purjelauda) ning kahepaadid 29er (12 paati), kokku 206 alust 218 purjetajaga 
Lätist, Leedust, Soomest, Venemaalt ja Eestist.
Tuult oli 4-9 m/s, reedel läänetuul, laupäeval ja pühapäeval lõunatuul. Kõik 8 plaanitud 
võistlussõitu said peetud. Võisteldi kahel rajal: väikeste paatide rada ja suurte rada. 
Suurte rajal oli probleem, et purjelauad ja 29erid pidid kaua oma starte ootama. 
Kohapeal ei suudetud seda probleemi lahendada ning küsimus tuleb tehnilise delegaadi 
tiimis arutamisele.
Korralduslik pool klubi poolt oli hea, seni parim võrreldes varasemate aastatega.
Pärnu Sügisregatt toimus 13.-15. septembril 2013.
Osalesid: ühepaadid Optimist (81 paati), Zoom8 (29 paati), Laser 4.7 (16 paati) ja Laser 
Radial (6 paati), kokku 132 alust Lätist ja Eestist.
Reedel oli vaiksemapoolne tuul ning peeti 2 võistlussõitu, laupäeval keskmine tuul ning 
peeti kolm võistlussõitu. Pühapäeval tuulevaikuse tõttu ühtegi sõitu pidada ei 
õnnestunud.
Korralduslik pool klubi poolt oli hea. Oli probleeme stardiprotseduuridega ning tehnilise 
delegaadi tiim võtab ka antud asja arutamisele, et edaspidi stardid sujuksid paremini.
Juhatus arutas 2014. aastal karikasarja arendamise võimalusi.

Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks ning avaldab regattide korraldajatele 
Tallinna Jahtklubile ja Pärnu Jahtklubile omalt poolt tänu ja tunnustust kõrgetasemeliselt 
läbi viidud võistluste eest. Otsustati, et EJL-i poolt esitatakse liikmesklubidele üleskutse 
korraldada ka team race võistlusi.

6. Ülevaade Tallinn Race-st

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate 12.-14. juulil 2013 Tallinna Merepäevade raames 
toimunud Tallinn Race regatist.
Osalesid: ühepaadid Optimist (27 paati), kahepaadid RS Feva (14 paati), 29er (7 paati), 
49er (19 paati) ja F-18 (6 paati), kokku 73 paati 119 purjetajaga Soomest ja Eestist.
Optimist, RS Feva, 29er ja F-18 klassides oli tegemist purjetamise promoregatiga. 49er 
klassile oli Tallinn Race Soome MV sarja osavõistluseks.
Kohal viibisid 49er klassi 2000. aasta olümpiavõitja Jyrki Järvi ning 2012. aasta 
olümpiapronksid Silja Lehtinen, Mikaela Wulff, Silja Kanerva.
Formaat: 1. Kvalifikatsiooniseeria selgitas kolm parimat, kes pääsesid kuldfinaali. 2. 
Hõbefinaal kui lohutussõit selgitas neljanda kuldfinaali pääseja. 3. Kuldfinaali sõit selgitas 
regati esineliku paremusjärjestuse ühe sõidu alusel.
Võistlussõitude kestus oli 15 minutit. Rada koosnes kahest või kolmest vorstist. Rada 
paiknes väga kai lähedal ja võistlus oli hästi jälgitav nii kailt kui tribüünidelt. Rajal oli 
korraga ainult üks klass.
Meedia: 2 pooletunnist saadet esitati MTV3-s ja Tallinna TV-s. Lisaks pikem intervjuu 
Tallinna TV-s ja pikk lõik AK spordiuudistes koos pildiga. AK spordiuudiste magnetina 
toimisid olümpiamedalistid ja uus olümpiaklass 49erFX.
Live-kommentaatorsüsteemi ei suudetud viia uuele kvalitatiivsele tasemele, kuna 
koostöö soomlastega selles lõigus ei toiminud. Kommenteerimine toimis ainult 
Hõbefinaali ja Kuldfinaali ajal Lennusadama pealavalt.
Lennusadamat külastas kolme päeva jooksul 87000 inimest. Seega Merepäevad olid väga 
hästi linnarahvale välja reklaamitud. Tallinn Race on Merepäevade kodulehel väljas eraldi 
alajaotusena: http://www.tallinnamerepaevad.ee/uus/et/tallinn-race 

http://www.tallinnamerepaevad.ee/uus/et/tallinn-race


Võistluskorraldus sujus suurepäraselt. Ka soomlased hindasid regati korraldustaset väga 
heaks.

Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. Leiti, et Tallinn Race regati kui 
atraktiivse ning purjetamist publikule lähemale toova võistluse kontseptsiooni võiks 
tutvustada ka ISAF-ile.

7. Ülevaade Finn MM-st

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate 23.-31. augustil 2013 Tallinnas toimunud Finn 
klassi maailmameistrivõistlustest.
Osales 86 purjetajat 30 riigist, sealhulgas maailma edetabeli 25 parimat meest.
Eestlastest sai Deniss Karpak 14., Lauri Väinsalu 17., Martti Kinkar 59., Heiko Eesalu 77., 
Kristian Raus 79. ja Juhan Idnurm 85. koha.
Regati korraldajaks oli Eesti Finni Liit koostöös ESS Kalev Jahtklubi ja Eesti Jahtklubide 
Liiduga. Korralduslik pool oli suurepärane. Tuult oli vähe terve regati vältel, kuid 
vaatamata sellele saadi pidada kokku 8 sõitu. Finn klassi peasekretär Corinne MacKenzie 
tunnustas ülihead regati korraldust ja soovitab ka teistel olümpiaklassidel regulaarselt 
oma tiitlivõistlusi siia planeerida.
Tulevikus võiks kaaluda sellise ürituse puhul linnarahva merele viimist väikese piletitasu 
eest ning reklaamida üritust korralikult linnapildis. 

Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks ning avaldab regati korraldajatele Eesti 
Finn Liidule ja ESS Kalev Jahtklubile omalt poolt tänu ja tunnustust kõrgetasemeliselt läbi 
viidud võistluse eest.

8. Ülevaade Santander Test Eventist

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate 9.-15. septembril 2013 Hispaanias Santanderis 
toimunud Santander Test Event-ist ehk 2014. aasta ISAF MM-i testvõistlusest.
Eestlastest said 470 naiste klassis Marjaliisa Umb ja Elise Umb 6. koha (osales 18 paati), 
Laser Standard klassis Karl-Martin Rammo 7. koha ja Kaarel Kruusmägi 11. koha (osales 
40 paati) ning RS:X naiste klassis Ingrid Puusta 13. koha (osales 23 purjelauda).
Osalemise eesmärk oli info kogumine 2014 MM-i jaoks, et valmistuda õieti nii 
meretreeningute kui ka maismaalogistika osas. Santanderi näol on tegemist nii-öelda uue 
purjetamispaigaga mereolude mõistes väga erilises kohas, kus eestlased varem 
võistlemas käinud ei olnud.
Järgnevalt on plaanis info kokku võtta ja olümpiaklasside koondisele jagada kirjalikus ja 
ka koosoleku vormis.
Praegusel hetkel on 2014 MM-ile võimalik pääseda kõigis klassides ühel purjetajal ja Finn 
klassis lisaks ühel purjetajal. Laser ja Laser Radial MM selgitab, kas Eesti saab veel 
lisakohti.

Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks.

9. Ülevaade Noorte Olümpia katsevõistlusest

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate 23.-25. augustil 2013 toimunud Noorte Olümpia 
katsevõistlusest Laser 4.7 klassis.
Osales 11 purjetajat. Eesmärk oli selgitada välja parimad ühepaadipurjetajad 
sünniaastatest 1998-1999.
Noorte Olümpia kvalifikatsioonivõistlus klassis Byte CII toimub 2014 aprillikuus Itaalias 
Garda järvel. Peale 2014 kvalifikatsioonivõistluse võistlusteate avaldamist on plaanis 
uuesti treenerite komisjon kokku kutsuda ja panna paika osalemise detailid.
Euroopast saab 2014. aastal kvalifitseeruda ühepaatidel 6 poissi ja 6 tüdrukut, purjelaual 
4 poissi ja 4 tüdrukut.

Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks.



10. Osalemine ISAF aastakonverentsil

Juhatus arutas ISAF-i aastakonverentsil osalemise küsimust.

Otsus: juhatus otsustas, et EJL-i esindavad ISAF-i aastakonverentsil ISAF-i komisjonide 
liikmed Agnes Lill ja Andrus Poksi ning EJL-i peasekretär Ott Kallas.

11. Muud küsimused 

- Piret Salmistu nägemus EJL turunduse ja sponsorluse tööst.

Piret Salmistu esitas juhatusele omapoolse nägemuse EJL-i turunduse ja sponsorluse 
alase tegevuse arengusuundadest.

Otsus: juhatus otsustas, et oktoobrikuu koosolekul valmistatakse ette EJL-i poolne 
visioon liidu turunduse ja sponsorluse alaste tegevuste korraldamisest ning 
ootused/tegevusjuhend vastava projekti elluviijale.

- EOK Eesti Spordi Maja 

Juhatus arutas EJL-i kontori avamise küsimust Eesti Olümpiakomitee poolt aadressile 
Lembitu 3, Tallinn rajatavas Eesti Spordi Majas.

Otsus: juhatus otsustas, et EOK-le teatatakse esialgselt EJL-i vajadused kontori mahu 
osas ning oodatakse seejärel Eesti Spordi Maja projekti edasist arengut ja võimalikke 
tingimusi seal ruumide rentimiseks.

lõpp: 17:10

Andrus Poksi
Eesti Jahtklubide Liidu president


