
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 156

kuupäev: 13.10.2015
koht: EJL
algus: 15:05
osalejad: Triin Sepp, Egon Elstein, Toomas Tõniste, Egon Mats, Jüri Käo
peasekretär: Ott Kallas
spordidirektor: Stefan de Vries
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:
1. Andrus Poksi kiri juhatusest välja arvamise osas
2. Andrus Poksi ettepanek Aivar Tuulbergile aukiri anda
3. 2016 eelarve projekti arutelu
4. Eesti MV sarja kokkuvõte ja mõtted 2016. aasta osas
5. Akadeemia loomise hetkeseisu tutvustamine
6. Muhu Väina regati korraldusõiguse arutelu
7. Arenduskomisjoni ülesanded 2015-2016 talvel
8. Liidupäeva päevakorra kinnitamine
9. Rio olümpiaregati osalejate kinnitamine
10. Muud küsimused:
- EJPL kiri Ice Optimist ja DN juunioride MM toetamiseks
- Töögrupi loomine purjetamise terminoloogia täpsustamiseks
- Rio de Janeiro OM ettevalmistus

1. Andrus Poksi kiri juhatusest välja arvamise osas

Juhatus vaatas läbi Andrus Poksi taotluse lisada 24.11.2015 EJL Liidupäeva päevakorda 
tema avaldus EJL juhatusest tagasi astumiseks seoses tema Rio de Janeiro 
Olümpiamängude rahvusvahelise žürii liikmeks kinnitamisega ISAF-i poolt.

Otsus: 24.11.2015 EJL Liidupäeva päevakorda lisatakse EJL põhikirja punkt 9.7 alusel 
punkt juhatuse liikme Andrus Poksi tagasi astumise kinnitamiseks tema vastava avalduse
alusel.

2. Andrus Poksi ettepanek Aivar Tuulbergile aukiri anda

Juhatus arutas Andrus Poksi poolt esitatud ettepanekut tunnustada EJL hooaja 
lõpetamisel Aivar Tuulbergi Tartu Ülikoolis purjetamise eriala õpetamise idee algatamise 
ja toetamise eest.

Otsus: Aivar Tuulbergile on juba varasemalt omistatud EJL teenetemärk. Hetkel puudub 
EJL-il muu tunnustuse ja tänu avaldamise süsteem, kuid juhatusel on plaanis antud 
temaatikat 2016. aastal käsitleda ning vajadusel vastav süsteem välja töötada.

3. 2016 eelarve projekti arutelu

Juhatus vaatas läbi EJL 2016. aasta esialgse eelarve projekti.

Otsus: juhatus kiidab Liidupäevale kinnitamiseks esitatava EJL 2016. aasta esialgse 
eelarve heaks eelarve projekti täiendamise järel e-maili koosoleku vormis.

4. Eesti MV sarja kokkuvõte ja mõtted 2016. aasta osas



Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate 2015. aasta Tallinna Sadam Purjetamise Eesti 
meistrivõistluste sarjast meedia ja turunduse, regattide formaadi ja läbiviimise, osalejate
arvu ning sarja punktiarvestuse aspektidest. Samuti tutvustas ta omapoolseid 
ettepanekuid 2016. aasta Eesti MV sarja osas, mida on plaanis ka EJL treenerite 
komisjonis käsitleda.

Otsus: juhatus kiitis 2016. aastal Purjetamise Eesti MV sarja jätkamise heaks.

5. Akadeemia loomise hetkeseisu tutvustamine

Spordidirektor Stefan de Vries tutvustas Purjetamise Akadeemia loomise hetkeseisu. 
Tema juhitav töögrupp tegeleb hetkel projektiga aktiivselt ning praeguseks on 
sõnastatud akadeemia funktsioon ja eesmärgid, pandud kokku purjetaja arengu mudel, 
tehtud üldjoontes selgeks rajatiste ja vahendite alased vajadused ning koostatud projekti
esialgne eelarve.

Otsus: juhatus kiitis üldjoontes Purjetamise Akadeemia loomise algatuse heaks. Vaja on 
põhjalikult läbi mõelda ning arutada Akadeemia rahastamisskeemi.

6. Muhu Väina regati korraldusõiguse arutelu

Juhatus vaatas läbi EJL avamere komisjoni ettepaneku korraldada Muhu Väina regati 
kaubamärgi alase arutelu läbiviimiseks ja konsensuse saavutamiseks ümarlaud, kus 
osalevad erinevate teemaga seotud osapoolte esindajad. 

Otsus: kiideti heaks EJL avamere komisjoni ettepanek Muhu Väina regatti puudutava 
koosoleku korraldamiseks.

7. Arenduskomisjoni ülesanded 2015-2016 talvel

Peasekretär Ott Kallas andis juhatusele ülevaate EJL arenduskomisjoni mõtetest 2015-
2016 talvel käsitlemist vajavate peamiste valdkondade osas (Purjetamise Akadeemia 
edasiarendus, Tallinna Merepäevade edasiarendus, suurregattide Eestisse toomine).

8. Liidupäeva päevakorra kinnitamine

Juhatus vaatas läbi 24.11.2015 toimuva EJL Liidupäeva päevakorra projekti.

Otsus: 24.11.2015 EJL Liidupäeva päevakorda kinnitati järgmised punktid:
1. Kokkuvõte juhatuse tööst 2015. aastal ja 2016. aasta tegevuskava tutvustamine
2. 2015. aasta eelarve täitmine ja 2016. aasta esialgse eelarve kinnitamine
3. Andrus Poksi avaldus EJL juhatuse liikme kohalt tagasi astumiseks vastavalt EJL 
põhikirja punktile 9.7., seoses tema Rio de Janeiro Olümpiamängude rahvusvahelise žürii
liikmeks kinnitamisega ISAF-i poolt.

9. Rio olümpiaregati osalejate kinnitamine

Peasekretär Ott Kallas ja spordidirektor Stefan de Vries esitasid vastavalt juhatuse 
protokolliga nr. 150 kinnitatud Eesti-sisesele valiksüsteemile 2016 Olümpiaregatile   
ettepaneku kinnitada 2016 Rio de Janeiro olümpiaregati Eesti-sisese valiksüsteemi 
võitjateks Ingrid Puusta klassis RS:X naised ja Karl-Martin Rammo klassis Laser Standard
mehed. Ingrid Puusta täitis olümpianormi 2014 MM-il ja Karl-Martin Rammo 2015 MM-il. 
Mõlemad on tõestanud nii kodu- kui välisregattidel 2014. ja 2015. aastal klassi esinumbri
staatust. Teised Eesti sportlased hetkel olümpianormi täitnud ei ole.

Otsus: 2016 Rio de Janeiro olümpiaregati Eesti-sisese valiksüsteemi võitjateks kinnitati 
Ingrid Puusta klassis RS:X naised ja Karl-Martin Rammo klassis Laser Standard mehed.



10. Muud küsimused

- EJPL kiri Ice Optimist ja DN juunioride MM toetamiseks

Juhatus vaatas läbi Eesti Jääpurjetamise Liidu taotluse 2016. aastal Eestis toimuva Ice 
Optimist ja DN klassi juunioride MM-i toetamiseks.

Otsus: toetus Eestis toimuvatele rahvusvahelistele tiitlivõistlustele on projekteeritud EJL 
2016. aasta esialgsesse eelarvesse.

- Töögrupi loomine purjetamise terminoloogia täpsustamiseks

Juhatus arutas Triin Sepa ettepanekut töögrupi loomiseks eestikeelse purjetamise 
terminoloogia täpsustamiseks seoses ala ja selle terminoloogia arenguga.

Otsus: purjetamise terminoloogia töögrupi loomine kiideti heaks ja Triin Sepale anti 
volitus antud töögrupi kokku panemiseks.

- Rio de Janeiro OM ettevalmistus

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiaregati 
ettevalmistuse eesmärkidest ja tegevustest.

lõpp: 17:30

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president


