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5. Purjetamise Eesti Meistrivõistluste nime ja logo arutelu
6. Purjetamise Kongressi korraldamisest
7. EOK OM ettevalmistuse nimekirja kinnitamine
8. Spordidirektori töö ülevaade
9. MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste liikmeks astumine ja töögrupi loomine
10. Muud küsimused

1. EJL liikmemaksu arvestuse muutmine ja võistluslitsentsi loomine
Egon Elstein esitles liikmemaksu ja võistluslitsentsi töögrupi poolt välja töötatud 
põhimõtteid. Arutelu käigus tehti mõned korrektuurid põhimõtetesse.
Otsus: Juhatus kiitis alloleva liikmemaksu arvestuse ja võistluslitsentsi projekti heaks ja 
alustab kohtumisi liikmetega projekti tutvustamiseks.
Põhimõtted EJL liikmemaksu arvestamiseks alates 2016.
1. Klubide, seltside, purjetamiskoolide liikmemaksu arvestamine
- Liikmesorganisatsioonid saadavad liikmete nimekirja eelneva aasta 31. detsembri seisuga EJL-i 
hiljemalt jooksva aasta 10. jaanuariks
- Liikmemaksu arvestatakse 10 eurot liikmesorganisatsiooni iga liikme kohta (füüsilised ja juriidilised 
isikud)
- Liikmemaksu ei arvestata noortelt, kes antud aastal on alla 19-aastased s.t. on 31. detsembri 
seisuga 18-aastased või nooremad, ning seenioridelt, kes on antud aastal üle 65-aastased s.t. on 1. 
jaanuari seisuga 66-aastased või vanemad
- Liikmemaksu summa liikmesorganisatsioonile on vähemalt 150 eurot
2. Alaliitude, klassiliitude liikmemaksu arvestamine
- Liikmesorganisatsioonid saadavad liikmete nimekirja eelneva aasta 31. detsembri seisuga EJL-i 
hiljemalt jooksva aasta 10. jaanuariks
- Liikmemaksu arvestatakse 2 eurot liikmesorganisatsiooni iga liikme kohta (põhjusena leidsime, et 
alaliidul/klassiliidul on üle-eestiliselt oma klassi/klasside piires suur panus Eesti purjetamisse ja sellega
seonduvad kulud, ning sellega seoses on iga liikme pealt maks EJL-le väiksem kui lokaalsel 
põhimõttel kogukonda ühendaval organisatsioonil nagu kirjeldatud punktis 1)
- Liikmemaksu ei arvestata noortelt, kes antud aastal on alla 19-aastased, ning seenioridelt, kes on 
antud aastal üle 65-aastased
- Liikmemaksu summa liikmesorganisatsioonile on vähemalt 150 eurot
Põhimõtted EJL võistluslitsentsi osas alates 2015.
1. Litsents on ühe hooaja põhine ja kehtib antud kalendriaastal (nt. kuni 31.12.2015), ja maksab 15 
eurot
2. Võistleja saab litsentsi numbri
3. Võistluslitsents annab purjetajale õnnetuskindlustuse purjetaja enda õnnetuste korral vee peal
4. Võistluslitsentsi saab osta veebi kaudu
- avalduse esitamine on veebis vastavalt vormil, kus märgitakse ära ISAF Sailor ID ja klubilise 
kuuluvuse (kui on)
- maksmine toimub veebis pangalingi kaudu
- kehtivad võistluslitsentsid on kuvatud veebis



5. Võistluslitsents on nõutav kõigil Eesti kodanikest ja/või Eesti residentidest purjetajatel kes osalevad 
Eesti meistrivõistlustel ja Eesti karikavõistlustel
6. Ühe regati võistluslitsents maksab 9 eurot ja on mõeldud purjetajatele kes pidevalt ei võistle kuid 
soovivad osaleda Eesti MV või Eesti KV regatil.

2. Võistlusametnike koolituste finantseerimine

Juhatus kuulas ära peasekretäri ülevaate võistlusametnike komisjonis kokku lepitud 
põhimõtetest koolituste korraldamisel ja osalustasudest.
Otsus: Juhatus otsustas kinnitada regulaarsete võistlusametnike seminaride 
osalustasudena atesteeritud võistlusametnikele 10 eurot ja mitteatesteeritud 
võistlusametnikele 25 eurot nädalavahetuse kohta. 
Klubidesse tellitavate EJL koolituste hind arvutatakse välja vastavalt tellitava koolituse 
sisule. 
Juhatus on seisukohal, et väljatöötatud EJL koolitused peaksid olema majandatavad 
koolituste osalustasudest, kuid uute koolitusprogrammide loomisse peaks EJL 
investeerima oma eelarvest. 

3. Partnersuhete juhi rakendamine

Partnersuhete juhi kohale laekus 4 sooviavaldust. 
Juhatus vaatas sooviavaldused läbi ja võtab need kaalumisele.

4. Noorte tippspordi tabeli juhendi kinnitamine

Peasekretär tutvustas eelmisel juhatuse koosolekul heaks kiidetud põhimõtetele vastavalt
koostatud noorte tippspordi tabeli juhendit.
Otsus: Juhatus kinnitas noorte tippspordi tabeli juhendi, mis on lisas 1.

5. Purjetamise Eesti Meistrivõistluste nime ja logo arutelu

Seoses EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karika sarja muutmisega Eesti meistrivõistlusteks 
on ettepanek uue nime osas EJL Purjetamise Eesti Meistrivõistlused. Sisu poolest on 
sarjas viimastel aastal osalemas ka mitu mitte-OM klassi nagu F18, Formula, Formula 
Kite, seega pole sõna „olümpiapurjetamine“ kohane.
Otsus: Juhatus otsustas võistlussarja nimeks kinnitada EJL Purjetamise Eesti 
Meistrivõistlused

6. Purjetamise Kongressi korraldamisest

Juhatus arutas Purjetamise Kongressi korraldamist. Korraldusega seonduv töö jätkub 
töögrupis.

7. EOK OM ettevalmistuse nimekirja kinnitamine

Stefan de Vries ja Ott Kallas on büroos kohtunud olümpiaklasside purjetajatega, 
analüüsinud nende läinud hooaega ja plaane uueks hooajaks, ning tegid ettepaneku EOK 
toetuse määramiseks purjetajatele.
Otsus (Triin Sepp ei osalenud arutelus ega otsustamisel; Toomas Tõniste osales 
otsustamisel telefoni teel): Juhatus kinnitas 2015 aasta EOK toetused Rio 2016 OM-ks 
valmistumiseks purjetajatele järgmiselt:
C grupp Deniss Karpak (OM 2012 11. koht) 25384 eurot
D+ grupp Ingrid Puusta (OM 2016 normi täitmine) 14932 eurot
D grupp Karl-Martin Rammo toetus D grupi täismahus 8960 eurot
D grupi 4 sportlase toetus jaguneb Johannes Ahun, Anna Pohlak, Marjaliisa Umb – Elise 
Umb, Kätlin Tammiste – Anna Maria Sepp vahel põhimõttel ühepaat koefitsiendiga 1,0 ja 
kahepaat koefitsiendiga 1,8
Johannes Ahuni ja Anna Pohlaku toetus on 5543 eurot sportlase kohta



Umb – Umb ja Tammiste – Sepp toetus on 9977 eurot paatkonna kohta

8. Spordidirektori töö ülevaade

Juhatus võttis spordidirektori töö ülevaate teadmiseks.

9. MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste liikmeks astumine ja töögrupi loomine

Otsus: Juhatus otsustas esitada liikmeks astumise avalduse MTÜ-sse Eesti Vabatahtlik 
Mere- ja Järvepääste. Andrus Poksile tehti ülesandeks nimetada inimesi päästealase 
töögrupi koosseisu.

10. Muud küsimused



Lisa 1.
Kinnitatud EJL juhatuse protokolliga nr. 148, 20.01.2015

2015. aasta Noorte Tippspordi Tabeli juhend 2016. aasta toetuste
arvutamiseks

Noorte ja juunioride saavutusspordi toetusrahade jagamine klubidele ja
koolidele 2015 tulemuste põhjal

1. Klubi või kooli õpilaste arvukus 
1.1. Iga purjetaja, kes on osa võtnud vähemalt 2/3 ühe klassi peetud Eesti 
noorte ja juunioride edetabeli võistlustest, annab klubile või koolile ühe 
punkti.
1.2. Iga purjetaja saab oma klubile või koolile tuua punkte ühes 
purjetamise klassis ja ühes jääpurjetamise klassis.
1.3. “DN” ja “Optiliu” edetabelisse pääsemiseks peab olema peetud 3 
edetabeli võistlust.
1.4. Klubi toetuse summa on vähemalt 500 eurot kui vähemalt 3 antud klubi 
purjetajat osalevad 2/3 ühe klassi peetud Eesti noorte ja juunioride 
edetabeli võistlustel.

2. Klubi või kooli õpilaste edukus Eesti edetabelis noorte ja juunioride 
seas 
2.1. Tabelisse pääsevad noorte ja juunioride klasside paatkonnad, kes 2/3-
st Eestis peetud noorte ja juunioride edetabeli võistlustest osavõtnute 
seas mahuvad edetabeli 2/3 sisse.
2.2. Tabelisse pääsevad olümpiaklassi juunioride paatkonnad, kes on osa 
võtnud vähemalt 2/3 ühe klassi peetud Eesti olümpiaklassi juunioride 
edetabeli võistlustest.
2.3. Iga klassi edetabeli võitja saab 10 punkti, kui punktisaajaid on 
vähemalt 3 paati. Kui punktisaajaid on 2 paati, siis saab esikoht 6,66 
punkti. Kui punktisaaja on 1 paat, saab ta 3,33 punkti. Punktiarvutuse 
sammuks igas klassis on esikoha punktid jagatud punktidele pääsenud 
paatkondade arvuga. 
2.4. “DN” ja “Optiliu” edetabelisse pääsemiseks peab olema peetud 3 
edetabeli võistlust. 
2.5. Iga purjetaja saab oma klubile või koolile tuua punkte ühes 
purjetamise klassis ja ühes jääpurjetamise klassis. 
2.6. Paatkonna punktid arvutatakse korrutades vastava klassi 
koefitsiendiga. 

3. Klubi või kooli õpilaste edukus noorte ja juunioride rahvusvahelistel 
tiitlivõistlustel
3.1. Kui MM-l või EM-l paatkond saavutab tulemuse, mis mahub 50% sisse 
võistelnud võistlejaist, saab ta punkte järgneva süsteemi alusel. 
Maailmameister saab 30 punkti ja Euroopa meister saab 25 punkti. 
Punktisammuks saab esikoha punktisumma ja 50% sisse mahtunud jahtide arvu 
jagatis. 
3.2. Punkte antakse ainult ametlike tulemuste põhjal. 
3.3. Rahvusvahelisel tiitlivõistlusel noorte tippspordi tabeli 
vanusekategooriale vastavate tulemuste puudumisel kasutatakse vastava 
klassi „open“ kategooria tulemusi.
3.4. Punkte saab tuua mitmes erinevas klassis. 
3.5. MM ja EM lähevad arvesse kui antud noorte ja juunioride klassi 
võistlusarvestuses võistleb vähemalt 15 riiki või 5 riiki ja 30 paati.
3.6. MM ja EM lähevad arvesse kui antud olümpiaklassi juunioride 
võistlusarvestuses võistleb vähemalt 5 riiki.
3.7. Paatkonna punktid arvutatakse korrutades vastava klassi koefitsendiga.

4. Vanusekategooriad ja koefitsiendid
KLASSI 
VANUSEKATEGOORIA

KOEFITSIENT



ühemehepaadid Optimist U16 1
Zoom8 Eesti edetabel 
U17

1

Zoom8 rahvusvahelised
tiitlivõistlused U20

1

Laser 4.7 U18 1
Laser Radial U19 1,2
Laser Radial tüdrukud
U21

1,3

Laser Standard U21 1,3
Finn U22 1,3

kahemehepaadid RS Feva U18 1,8
29er Eesti edetabel 
U21

2,16

29er rahvusvahelised 
tiitlivõistlused U19 
ja U21

2,16

470 U24 2,34
49er U24, 49erFX U24 2,34

purjelaud Techno 293 U13, U15, 
U17

0,8

RS:X U19 1
jääpurjetamine DN U22 0,3

Ice-Opti U17 0,3

5. Klubidest/koolidest ülemineku reeglid
Hooaja vältel klubist/koolist lahkunud õpilase punktid lähevad 100% 
endisele klubile.
5.1 Järgmisel aastal saab vana klubi 50% ja uus klubi 50% õpilase 
väljateenitud punktidest.
5.2. Kolmandal aastal saab vana klubi 25% ja uus klubi 75% õpilase 
väljateenitud punktidest.
5.3. Klubiline liikmelisus määratakse purjetajapoolse kirjaliku teatega 
Eesti Jahtklubide Liitu hiljemalt eelneva aasta 1. detsembriks.

Näidisarvutus:
Saaremaa Merispordi Seltsi purjetaja Kaarel Kruusmägi 2005. aasta tulemuste
põhjal.

1. Klubi õpilaste arvukus - 100% osavõtt Eesti edetabeli regattidest = 1
punkt

2. Klubi õpilase edukus Eesti edetabelis - Laser Radial 3.koht = 
1,2(koefitsient)x(10(esikoht)-2(3.koht))=8x1,2(punktisamm))= 9,6 
punkti

3. Klubi õpilase edukus MM-l ja EM-l:
Zoom8 MM 6.koht = 1(koefitsient)x30(esikoht)-
5(6.koht)x0,909(punktisamm)= 25,45 punkti
Zoom8 EM 1.koht = 1(koefitsient)x25(esikoht)= 25 punkti

 klubi klass nimi arv edetabel mm em kokku
 SMS Zoom8 Kaarel Kruusmägi   25,45 25 50,45
 SMS Radial Kaarel Kruusmägi 1 9,6   10,6
Saaremaa Merispordi Selts Kaarel Kruusmägi näitel kokku 61,05 punkti.


