
EJL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr.16

kuupäev: 12. aprill 2005.a.
koht: EJL
algus: 15:00 
kohalolijad: juhatus - Krista Kruuv, Egon Mats, Jaan Alver, Jüri Käo
peasekretär - Ott Kallas
protokollija: Ott Kallas

Päevakord:
1. 2005 aastaaruanne
Otsus: Peale raamatupidamise aastaruande läbivaatamist otsustas juhatus 
aruande kinnitada ja esitada auditeerimisele.
2. Eesti KV etappidel klassiliidu liikmelisuse nõue
Eesti Laser ja Zoom8 Klasside Liidu president Ants Väinsalu pöördus palvega
rakendada klassiliidu liikmelisuse nõuet Eesti KV etappidel. 
Juhatus toetab sisuliselt ette pandud ideed ja arutab sügisel komplekselt klubi
ja klassiliidu liikmelisuse nõuet 2007 aasta Eesti Karikavõistluste korraldamise
juhendi koostamise juures. Liikmelisuse nõude rakendamise juures kavatseb 
juhatus järgida rahvusvahelist tava ja loodab, et antud nõude rakendamine 
parandab organiseeritust purjetamisühingutes.
3. 2006 koondise eelarve
Otsus: Juhatus vaatas läbi koondise eelarve ja otsustas selle kinnitada. 
Sealjuures noorte ja juunioride MM/EM lähetusi otsustati EJL-i poolt 
finantseerida 80% ulatuses, mis on otseselt seotud vajadusega koondise 
eelarve tasakaalustada peale EJL liidupäeva otsust vähendada noortespordi 
toetuse koondise osa 25%-lt 5%-le.
4. Zoom8 liitude küsimuse arutelu
Peasekretär teavitas juhatust, et kahe kuu jooksul ei ole õnnestunud Zoom8 
klassi esindamise küsimuse arutamiseks koosolekut kokku kutsuda.
Otsus: Juhatus otsustas Eesti Zoom8 Liidu vastavalt esitatud avaldusele EJL-i
liikmeks võtta. 
5. EJL Liidupäeva korraldamine
Otsus: Juhatus otsustas 17. mail kell 15.00 TOP-i 3. korruse klaassaalis 
toimuva EJL Liidupäeva päevakorra kinnitada alljärgnevalt:
- 2005 aasta majandusaasta aruande kinnitamine
- Revisjonikomisjoni aruanne
- 2006 aasta hooaja plaanid
6. Skandinaavia Purjetamisliidu koosolek
Otsus: Juhatus otsustas lähetada EJL-i esindajana 22.04.06 Helsinkis 
toimuvale Skandinaavia Purjetamisliidu koosolekule peasekretär Ott Kallase.
7. Muud küsimused:
- Kultuuriministeeriumi "Tippspordi järelkasvu projekt"
Otsus: Juhatus otsustas esitada Kultuuriministeeriumile "Tippspordi järelkasvu
projekti" raames toetatavate purjetajatena Marjaliisa Umbi (470) ja Argo 
Vooremaa (Laser).
- Optimisti vanusepiiri muutmine
Otsus: Juhatus otsustas Rein Ottosoni ja Mart Meieli ettepanekul muuta 
Optimisti noorema vanuserühma võistlusarvestuse vanusepiiri alljärgnevalt: 
Optmisti noorema vanuserühma purjetaja peab võistluse ajal olema 12-



aastane või noorem. See otsus järgib Optimistil noorema vanuserühma 
määratluse traditsiooni Eestis, mis on kehtinud läbi aastate.
- Eesti Karikavõistluste etappidel uue OM-punktisüsteemi rakendamine
Otsus: Juhatus otsustas,et Eesti Karikavõistlustel võib rakendada uut OM-
punktisüsteemi alljärgnevalt:

a) regati kavajärgne viimane sõit nimetatakse finaalsõiduks
b) finaalsõidu punktid korrutatakse kahega
c) võistlusseeriast finaalsõitu maha ei arvata

- Eesti Karikavõistluste etappide korraldamise toetamine
Otsus: Juhatus otsustas toetada rahaliselt Eesti Karikavõistluste etappide 
korraldamist iga etapi kohta 20000 krooniga.

Koosolek lõppes kell 17.

protokoll: Ott Kallas

Jüri Käo
EJL president


