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Päevakord:
1. Olümpiaregati Eesti-sisese valiksüsteemi kinnitamine
2. Treeningute korraldamine ja treeneri varustuse hankimine
3. Liikmemaksu ja võistluslitsentsi otsustamine
4. Koostöö alustamine Marinepooliga
5. Purjetamise kongressi korraldamisest
6. Treenerite õppematerjalide tootmine
7. Reklaamilepingute aruannete korra kinnitamine

1. Olümpiaregati Eesti-sisese valiksüsteemi kinnitamine

Ott Kallas andis ülevaate EJL büroos koostatud 2016 Rio de Janeiro 
Olümpiaregati Eesti-sisese valiksüsteemi projektist ning EJL treenerite komisjoni 
liikmete ja olümpiasportlaste seisukohtadest projekti osas.
Juhatus arutas olümpiakvalifikatsiooni süsteemi ülesehitust.

Otsus: kinnitati Eesti-sisene valiksüsteem 2016 Olümpiaregatile. Valiksüsteem on
esitatud protokolli lisas 1.

2. Treeningute korraldamine ja treeneri varustuse hankimine

Stefan de Vries andis ülevaate 2015. aastal kavas olevatest treeninglaagritest 
(osaluse kasvatamise laagrid algajatele, noorte- ja juunioride klassides 
võistlevate sportlaste laagrid, olümpiaklasside sportlaste laagrid), koostöös ISAF-
iga toimuvatest treenerite koolitustest ning täiendavast treeneripaatide 
vajadusest.
Ott Kallas andis ülevaate uute treeneripaatide soetamiseks laekunud 
pakkumistest ning tegevustest ostu finantseerimise võimaluste selgitamisel.

Otsus: juhatus kiitis heaks EJL-ile kahe uue Ribcraft 4,8m treeneripaadi 
soetamise.

3. Liikmemaksu ja võistluslitsentsi otsustamine

Egon Elstein, Jüri Käo ja Ott Kallas andsid ülevaate kohtumistest klubide 
esindajatega EJL liikmemaksu ja võistluslitsentsi teemal. Klubide suhtumine uue 
liikmemaksu korra ja võistluslitsentsi osas on valdavalt olnud toetav.



Otsus: juhatus kinnitas alates 2015 rakenduva EJL võistluslitsentsi ja alates 2016
rakenduva EJL liikmemaksu korra. Võistluslitsentsi ja liikmemaksu kord on 
esitatud protokolli lisas 2. 

4. Koostöö alustamine Marinepooliga

Ott Kallas ja Stefan de Vries andsid ülevaate kohtumistest Marinepooli 
esindajatega Purjetamiskoondise riietusalase sponsoreerimise teemal. 
Marinepoolile on esitatud EJL-i poolsed vajadused ja ettepanekud ning oodatakse
Marinepooli poolset koostööpakkumist.

5. Purjetamise kongressi korraldamisest

Egon Elstein andis ülevaate Eesti Purjetamise Kongressi korralduse seisust.

6. Treenerite õppematerjalide tootmine

Stefan de Vries andis ülevaate ISAF-ist treenerite koolituse ja igapäevatöö jaoks 
vajalike õpikute tellimise projektist.

Otsus: ISAF-ist treenerite õpikute tellimine kiideti heaks. “Coaching Fundamentals” 
müügihinnaks kinnitati 6 EUR + km. “Performance Training Excercises” müügihinnaks 
kinnitati 10 EUR + km.

7. Reklaamilepingute aruannete korra kinnitamine

Juhatus arutas reklaamlepingute sisu täitmise aruannete korra rakendamist.

Otsus: kehtestati reklaamlepingute aruannete kord, mille kohaselt aruanded 
koostatakse kvartaalselt ning sisu poolest vabas vormis.

lõpp: 17:15

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president



Lisa 1

Eesti Jahtklubide Liit (EJL)
Eesti-sisene valiksüsteem 2016 Olümpiaregatile

1. Valiksüsteem olümpiaregatil osaleva sportlase kinnitamiseks aastal 
2015:
1.1. Olümpiaregati valik loetakse lõppenuks aastal 2015 juhul kui 2014 aasta või
2015 aasta maailmameistrivõistlustel on antud klassis tagatud Eestile 
olümpiaregatil võistlemise riigikoht.
1.2. Olümpiaregati valiku võitja ettepaneku teevad juhatusele EJL peatreener Ott
Kallas ja EJL spordidirektor Stefan de Vries.
1.3. Olümpiaregati valiku võitja kinnitab EJL juhatus.

2. Valiksüsteem olümpiaregatil osaleva sportlase kinnitamiseks aastal 
2016:
2.1. Olümpiaregati valikut peetakse 2016 aastal ainult nendes klassides kus 
2015 aasta lõpu seisuga ei olnud Eestil olümpiaregatil võistlemise riigikohta.
2.2. Olümpiaregati valik loetakse lõppenuks aastal 2016 juhul kui 2016 aasta 
Princess Sophia Trophy regatil on antud klassis tagatud Eestile olümpiaregatil 
võistlemise riigikoht.
2.3. Olümpiaregati valiku võitja ettepaneku teevad juhatusele EJL peatreener Ott
Kallas ja EJL spordidirektor Stefan de Vries.
2.4. Olümpiaregati valiku võitja kinnitab EJL juhatus.

3. Valiku võitmise lisatingimused:
3.1. Olümpiaregatil osalemise õiguse võib saada ainult see sportlane, kes on 
rahvusvahelises kvalifikatsioonisüsteemis taganud Eestile olümpiaregatil 
võistlemise riigikoha sõltumata teiste samas klassis purjetanud Eesti sportlaste 
tulemusest.

4. Valiksüsteemi muutmine:
4.1. EJL juhatus võib igal ajal kvalifikatsioonisüsteemi muuta juhul kui süsteemi 
objektiivsus on mingil põhjusel ohtu seatud.

5. Valiku tulemuste rakendamine:
5.1. Olümpiaregatil osalemise või mitteosalemise otsustab EJL juhatus.
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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 
- 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 õnnetusjuhtumi kindlustuse
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 või Muhu Väina regatil


