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osalejad: Egon Elstein, Andrus Poksi, Toomas Tõniste, Egon Mats
peasekretär: Ott Kallas
partnersuhete juht: Piret Salmistu
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Päevakord:
1. Partnersuhete juhi töö ülevaade
2. Spordidirektori töö ülevaade
3. Ülevaade European Boating Association koosolekust
4. Ülevaade EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karika regattidest (Saaremaa Merispordi Seltsi
regatt, Pärnu Purjetamisnädal, Eesti Balti Karikas)
5. Muud küsimused
- Bellatrix ümbermaailmareis
- SoloSailing MTÜ nime küsimused
- Kultuuriministriga kohtumine
- Muhu Väina filmimise toetamine

1. Partnersuhete juhi töö ülevaade

Partnersuhete juht Piret Salmistu andis ülevaate oma tegevustest meediasuhtluse, 
partnerite suunal tehtava töö ning Magic Marine'iga rõivasponsorluse teemal toimuvate 
läbirääkimiste osas.
Juhatus arutas Piret Salmistuga lepingu jätkamist alates juulikuust ning partnersuhete 
juhi ametikoha tulevikku.

Otsus: Piret Salmistuga alates juulikuust vastastikusel kokkuleppel EJL-i partnersuhete 
juhi ametikoha täitmise lepingut ei jätkata. 1. septembriks 2014 koostavad EJL-i 
president, peasekretär ja arenduskomisjon koostöös plaani partnersuhete juhi ametikoha
edaspidise täitmise ja tasustamise kohta.

2. Spordidirektori töö ülevaade

Peasekretär Ott Kallas tutvustas spordidirektori kirjalikus vormis esitatud töö ülevaadet 
noorte purjetamise, olümpiapurjetamise ning treenerite arendamise teemadel.
Noorte tippspordi tabeli töögrupp arutas tabeli põhimõtteid ning leidis, et muudatusi ei 
ole vaja teha kuivõrd tabel peegeldab hästi klubide noortetöö mahtu ja kvaliteeti.

3. Ülevaade European Boating Association koosolekust

Egon Elstein andis ülevaate aprillis 2014 toimunud European Boating Association'i 
koosolekul käsitletud teemadest ning organisatsiooni üldisest olemusest ja 
funktsioonidest. EBA on esitanud EJL-ile ettepaneku astuda oma liikmeks. Vastav otsus 
on plaanis teha sügiseks 2014.

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

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate toimunud 2014 EJL Olümpiapurjetamise Eesti 
Karika regattidest.
Saaremaa Merispordi regatt toimus 30. mail – 1. juunil Roomassaares. Osales 117 



purjetajat Lätist ja Eestist. Võisteldi klassides Optimist, Zoom8 ja Laser 4.7, lisaks 
karikasarja väliselt klassis Laser Radial. Ilmaolude osas valitses keskmine tuul 4-8 m/s. 
Peeti kõik planeeritud 8 sõitu, regati korraldus oli heal tasemel. 
Pärnu Purjetamisnädal toimus 13. – 15. juunil Pärnus. Osales 64 purjetajat Soomest ja 
Eestist. Võisteldi klassides RS Feva, 29er ja F-18. Ilmaolude osas valitses keskmine kuni 
tugev tuul 4-10 m/s. Peeti kõik planeeritud 8 sõitu, regati korraldus oli heal tasemel. 
NeilPryde Baltic Cup Estonia toimus 13. - 15. juunil Pirital. Osales 86 surfarit Soomest, 
Leedust, Lätist, Venemaalt ja Eestist. Võisteldi klassides Techno 293, RS:X, Formula ja 
Formula Kite, lisaks karikasarja väliselt klassis Raceboard. Regati korraldus oli heal 
tasemel.

5. Muud küsimused

- Bellatrix ümbermaailmareis

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL-i laekunud taotlusest toetada jahil Bellatrix 
ümbermaailmareisi sooritavat Eesti purjetajat.

Otsus: EJL-i eelarve ei näe ette vastavaid kulutusi ning seetõttu ei ole võimalik antud 
ettevõtmist rahaliselt toetada.

- SoloSailing MTÜ nime küsimused

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL-i laekunud kirjast SoloSailing MTÜ-lt, milles 
taotletakse, et EJL kasutaks nende ühingu osas uut nime Sailracing Academy NYCS. 

Otsus: edaspidi on nõutav, et EJL-i kommunikatsioonis ja võistluste tulemustes peab 
purjetajate klubilise kuuluvuse all olema kuvatud EJL-i liikmeks oleva organisatsiooni 
ametlik nimi, kaubamärki võib soovi korral kaldkriipsu järel täiendavalt kuvada.

- Kultuuriministriga kohtumine

Arutati 18. mail 2014 toimuval EJL-i esindajate ja kultuuriministri vahelisel kohtumisel 
käsitlemist vajavaid teemasid.

- Muhu Väina filmimise toetamine

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate Muhu Väina regati direktorilt laekunud kirjast, kus 
taotletakse, et avamerejahtidele reklaamilubade väljastamisest laekuvast tulust 
toetataks regati filmimist.

Otsus: taotlus saadetakse EJL-i avamere komisjoni seisukoha saamiseks.

lõpp: 17:05

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president


