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1. Ülevaade EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karika regattidest (Tallinna Nädala regatt)

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate Tallinna Nädala regatist.
Tallinna nädala regatt toimus 20.-22. septembril 2013.
Osalesid: ühepaadid Laser Radial (17 paati), Laser Standard (10 paati), Finn (6 paati), 
purjelauad Techno 293 (17 purjelauda), RS:X (4 purjelauda), Formula (10 purjelauda), 
Kite Race (6 lohelauda) ning kahepaadid RS Feva (17 paati), 29er (9 paati), 470 (4 
paati), F18 (6 paati); kokku 106 alust 142 Eesti purjetajaga.
Reedel oli vaikne kirdetuul 1-3 m/s, laupäeval tuult ei olnud ja pühapäeval läänetuul 6-9 
m/s. Kõiki plaanitud võistlussõite ei saanud pidada, kuna esimesel kahel päeval oli tuult 
liiga vähe. Paatidele peeti kokku 4 sõitu ja purjelaudadele 5 sõitu. Võisteldi kahel rajal: 
paatide rada ja purjelaudade rada. Paatide rajal oli probleem, et paadiklasse oli ühe raja 
kohta liiga palju (7) ja kohati läks erinevate klasside kohtumisel märkides liiga tihedaks 
ja ohtlikuks. Purjelaua rajal 4 klassi ja 3 stardigrupiga oli probleem, et starte ei saanud 
anda enne, kui kõik võistlejad erinevates klassides olid finišeerunud. Pühapäeval olid 
rajad liiga koos ja aeg-ajalt kohtusid paadid ja purjelauad kahe raja kattumise alas.
Tehnilise delegaadi tiim on arutanud läbi kõigi kuue Olümpiapurjetamise Eesti Karika 
etapi head ja vead ning tegi järgmised järeldused:
- sarjas võiks olla rohkem regatte;
- sarja regatil võiks osaleda vähem klasse ja need võiksid olla sarnased klassid;
- korraldamisse võiks kaasata väiksemaid klubisid, näiteks HJK ja NYC;
- võistlusteate ja purjetamisjuhiste täiendused teeb edaspidi tehnilise delegaadi tiim, 
võttes aluseks Tallinna Nädala regati juhendid;
- eesmärk on koostada tervele sarjale üks purjetamisjuhis ja igale regatile eraldi 
võistlusteade ainult rangelt näidise põhjal.

Juhatus arutas tehnilise delegaadi tiimi ettepanekuid. Leiti, et regattide optimaalset 
suurust oleks vaja kaaluda nii meediakajastuse kui korralduse ja turvalisuse poole pealt 
(piisava arvu võistlusametnike ja aluste leidmine jne).



Otsus: juhatus otsustas, et EJL võistlusametnike komisjonile tehakse ülesandeks viia läbi 
kampaania, eesmärgiga leida juurde uusi võistlusametnikke, sealhulgas kaasata 
valdkonda ka rohkem noori.

2. EJL hooaja lõpetamine

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL hooaja lõpetamise ürituse esialgsest 
ülesehitusest, ajakavast ja eelarvest.
Arutati ürituse korralduslikke küsimusi.

Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks.

3. 2013 Eesti Karika ja Aasta Parimate autasustamiskategooriate kinnitamine

Juhatus vaatas läbi 2013 Eesti Karika ja Aasta Parimate autasustamiskategooriad.

Otsus: juhatus kinnitas 2013 Eesti Karika ja Aasta Parimate autasustamiskategooriad 
järgmiselt:
Olümpiapurjetamise Eesti Karika autasustamine: Optimist U16, Optimist U16 tüdrukud, 
Optimist U13, Optimist U13 tüdrukud, Zoom8 U20, Zoom8 U20 tüdrukud, Laser 4.7 U18, 
Laser 4.7 U18 parim tüdruk, Laser Radial, Laser Radial naised, Laser Radial U21 
tüdrukud, Laser Radial U19, Laser Standard, Laser Standard U21, Finn, Techno 293 U15, 
Techno 293 U17, RS:X 8.5 m2 parim naine, RS Feva U18, RS Feva U18 tüdrukud, RS 
Feva U14, 29er U21, 29er U21 parimad tüdrukud, 470 parim paatkond, F-18 ja parim 
klubi.
Avamerepurjetamise Eesti Karika autasustamine: ORC I, ORC II, ORC III, ORC IV.
Melges 24 Eesti edetabeli autasustamine.
Aasta Parimate kategooriad (nominente küsitakse EJL liikmetelt):
Aasta Purjetaja
Aasta Jääpurjetaja
Aasta Surfar
Aasta Üllataja
Aasta Treener
Aasta Võistlusametnik
Aasta Tegu.

4. Au- ja teenetemärkide omistamine

Juhatus arutas EJL-i au- ja teenetemärkide omistamist 2013. aastal vastavalt EJL 
märkide statuudile.

Otsus: juhatus kinnitas EJL-i au- ja teenetemärkide saajad 2013. aastal vastavalt EJL 
märkide statuudile.

5. Arenduskomisjoni moodustamine

Andrus Poksi andis ülevaate EJL arenduskomisjoni moodustamise hetkeseisust. 
Juhatus arutas arenduskomisjoni esimehe määramise küsimust.

Otsus: juhatus kinnitas loodava EJL arenduskomisjoni esimeheks Piret Salmistu, kes 
paneb kokku ettepaneku komisjoni ülejäänud liikmete osas ning esitab vastava nimekirja 
juhatusele kinnitamiseks.

6. Strateegia rakenduskava

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate valminud EJL arengustrateegia rakenduskava 
projektist. Iga valdkonna juurde on strateegia põhjal lisatud tegevused, millele on 
määratud vastutaja ning mentor (nõustaja, ülevaataja). Vastutaja ja mentori vahelist 



suhtlust vahendab EJL sekretariaat. 
Juhatus arutas edasisi samme ning ajakava strateegia rakenduskava koostamisel.

Otsus: strateegia rakenduskava vaatavad juhatuse liikmed üle ning annavad EJL 
sekretariaati omapoolset tagasisidet ja ettepanekud hiljemalt 21. oktoobriks 2013 kell 
10:00. Seejärel saadetakse sekretariaadist lähteülesanded vastutajatele, et saada neilt 
1. novembriks 2013 vastusena:
a) alamtegevused, tegijad ja aegraamistik,
b) vastavalt eesmärgile vajalike lisategevuste kirjeldus.

7. Liidupäeva päevakorra kinnitamine

Juhatus arutas 05.11.2013 toimuva EJL Liidupäeva päevakorra projekti.

Otsus: juhatus kinnitas 05.11.2013 kell 16:00 toimuvaks Liidupäevaks järgmise 
päevakorra:
- Kokkuvõte juhatuse tööst 2013. aastal
- Audiitori valimine 2013-2014
- 2013. aasta eelarve täitmine ja 2014. aasta esialgse eelarve kinnitamine
- EJL nime otsustamine
Juhatus tegi EJL sekretariaadile ülesandeks panna kokku EJL nime võimalikud variandid 
ning listi nimevahetusega kaasnevatest tegevustest ning nendega seonduvatest 
rahalistest kuludest.

8. 2013 eelarve täitmine ja 2014 eelarve projekt

2013 eelarve täitmise ja 2014 eelarve projekti vaatab juhatus üle oktoobri kuu jooksul ja 
kinnitab e-maili koosolekul.

9. ISAF Sailor of the Year hääletamine

Juhatus vaatas läbi ISAF World Sailor of the Year nominentide nimekirja.

Otsus: juhatus otsustas, et EJL hääletab ISAF World Sailor of the Year valimisel naiste 
arvestuses Jo Aleh – Olivia Powrie ja meeste arvestuses Mathew Belcher'i poolt.

10. 2014 fotokalendri tootmine 

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL 2014 fotokalendri tootmise hinnangulistest 
kuludest.
Juhatus arutas fotokalendri formaati.

Otsus: EJL 2014 fotokalendrit trükitakse 250 eksemplari. Juhatus vaatab üle ja kinnitab 
fotokalendri formaadi selle projekti valmimisel.

11. Muud küsimused

− RS Feva ja 29er klassitreeneri ja treeningute startimine

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL-i, Eesti RS Feva ja 9er Klasside Liidu ning 
Vopak E.O.S.-i esindajate kohtumisest, kus arutati kahepaatide projekti edasist 
arendamist ning leiti, et RS Feva ja 29er klassidele oleks vajalik eraldi klassitreeneri 
palkamine, et vähendada klubitreenerite koormust, parandada treeningute kvaliteeti ning 
suurendada oskusteavet.
Juhatus arutas RS Feva ja 29er klassidele klassitreeneri rakendamise ettepanekut. Leiti, 
et antud suunda toetatakse, kuid on oluline, et esmalt määratletakse koostöös 
klubitreeneritega ära klassitreeneri staatus ja tema tööle esitatavad nõuded.



Otsus: juhatus otsustas teha EJL treenerite komisjonile ülesandeks määratleda ära RS 
Feva ja 29er klasside klassitreeneri staatus, isikulised kriteeriumid ja tööülesanded. 
Juhatus arutab küsimust uuesti peale treenerite komisjonilt tagasiside saamist.

- uus puri.ee koduleht

Peasekretär Ott Kallas tutvustas juhatusele uue puri.ee kodulehe sisupuu ja kujunduse 
kavandit ning Peeter Kaski poolt koostatud tööde kirjeldust ja hinnapakkumist.

Otsus: juhatus kiitis uue puri.ee kodulehe kujunduse ja sisupuu üldjoontes heaks, 
aktsepteeris Peeter Kaski poolt koostatud tööde kirjelduse ja hinnapakkumise ning 
otsustas, et eelneva põhjal alustatakse tööd EJL-i uue veebilehe loomiseks.

- MTÜ Noorte Mereklubi Vigri avaldus

Juhatus vaatas läbi MTÜ Noorte Mereklubi Vigri poolt esitatud avalduse EJL 
liikmestaatuse peatamiseks.

Otsus: juhatus otsustas, et kuna EJL põhikiri ei näe ette liikmestaatuse peatamist, tuleb 
MTÜ-l Noorte Mereklubi Vigri esitada avaldus EJL liikmestaatuse lõpetamiseks. Vastava 
avalduse mitte esitamisel 31. oktoobriks 2013, kuid EJL-i 2013. aasta liikmemaksu 
nõutavaks tähtajaks mitte tasumisel arvab juhatus MTÜ Noorte Mereklubi Vigri ise EJL-i 
liikmeskonnast välja.

lõpp: 17:15

Andrus Poksi
Eesti Jahtklubide Liidu president


