
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 176

kuupäev: 18.01.2017
koht: EJL
algus: 15:00
osalejad: Egon Elstein, Tõnis Kask, Triin Sepp, Lauri Väinsalu, Toomas Tõniste, Sven 
Nuutmann, Arnout Lugtmeijer
peasekretär: Ott Kallas
partnersuhete juht: Helena Rattus
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:
1. Komisjonide koosseisude kinnitamine
2. Eesti MV sarja korraldamise juhendi kinnitamine
3. Purjetamisakadeemia tegevuste ülevaade
4. Purjetamiskongressi korraldamise ülevaade
5. Eesti Vabariik 100 ja EJL 90 tegevuste plaanid
6. EJL hooaja lõpetamise aja kinnitamine
7. Toetajate struktuuri arutelu
8. Muud küsimused
- soovituslike purjetamisvarustuse mõõtmise tasumäärade kinnitamine

1. Komisjonide koosseisude kinnitamine

Juhatus vaatas läbi EJL komisjonide juhtide poolt esitatud ettepanekud komisjonide 
koosseisude osas ja töökordade projektid. Avamere komisjoni koosseisu osas ei ole 
ettepanekut veel laekunud.

Otsus: juhatus kinnitas EJL komisjonide koosseisud järgmiselt:
Tehniline komisjon (spetsialistide komisjon):
Arvet Tetsmann - juht
Veiko Rosme
Agnes Lill
Jüri Šaraškin
Andres Kõnd
Enn Metsar
Peeter Ramst
Treenerite komisjon (regionaalne komisjon):
Ott Kallas – juht
Argo Kruusmägi – PJK
Jaak Lukk – SoloSailing
Maria Veessaar – TJK
Rein Ottoson - ROPK
Mart Meiel - KJK
Aivar Kajakas - TPLK
Kristiina Klaos - SMS
Tippspordi komisjon (spetsialistide komisjon):
Toomas Tõniste – juht
Rein Ottoson
Tõnu Tõniste
Lauri Väinsalu
Maria Veessaar
Ott Kallas
Võistlusametnike komisjon (spetsialistide komisjon):



Marko Saarlaid – juht, vahekohtuniku ja jääpurjetamise kompetents
Triin Sepp - sekretäri- ja võistluste korraldamise kompetents
Andrus Poksi - jury kompetents
Madis Ausman - võistlusjuhtimise kompetents
Sven Feofanov - jury ja avamere kompetents
Tõnis Kask - purje- ja lohelaua kompetents
Ott Kallas -  võistluste korraldamise kompetents, EJL esindaja
Arenduskomisjon (spetsialistide komisjon):
Indrek Ilves – juht
Arnout Lugtmeijer
Paavo Pettai
Väino Hallikmägi
Mart Liibert
Rene Allik
Sven Nuutmann
Jaano Martin Ots
Terminoloogia komisjon (spetsialistide komisjon):
Triin Sepp – juht
Arvet Tetsmann
Tõnis Kask
Andrus Poksi
Raivo Randmäe
Tiina Rüütmaa
Samuti kinnitati EJL tehnilise komisjoni töökord (esitatud protokolli lisas 1) ja EJL 
võistlusametnike komisjoni töökord (esitatud protokolli lisas 2).

2. Eesti MV sarja korraldamise juhendi kinnitamine

Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2017 sarja juhend on hetkel arutelude faasis. Punkti 
arutatakse järgmisel juhatuse koosolekul uuesti.

3. Purjetamisakadeemia tegevuste ülevaade

Ott Kallas andis ülevaate Purjetamisakadeemia vastuvõtukomisjoni tööst.
Egon Elstein ja Ott Kallas andsid ülevaate Purjetamisakadeemia rahastamise seisust.
Arutati Purjetamisakadeemia ja Purjetamiskoondise omavahelist suhestumist. Arutelu 
käigus leiti, et väga oluline on luua Purjetamisakadeemia teemal hea kommunikatsioon 
nii sportlaste kui vanematega, et neil oleks selge arusaam asja sisust. Tuleb koostada 
leping, kus on kirjas nii Purjetamisakadeemia kui sportlase õigused ja kohustused. EJL 
kodulehele lisatakse Purjetamisakadeemia olemust selgitav info.

4. Purjetamiskongressi korraldamise ülevaade

Egon Elstein andis ülevaate Purjetamiskongressi korraldamise hetkeseisust.

5. Eesti Vabariik 100 ja EJL 90 tegevuste plaanid

Egon Elstein andis ülevaate EJL arenduskomisjonis toimunud arutelust ja välja käidud 
ideedest Eesti Vabariik 100 ja EJL 90 raames 2018. aastal läbi viidavate tegevuste osas.

6. EJL hooaja lõpetamise aja kinnitamine

Otsus: EJL hooaja lõpetamine toimub 24. novembril 2017.

7. Toetajate struktuuri arutelu



Vaadati läbi sponsorstruktuuri projekt. Arutelu käigus leiti, et toetajate diferentseerimine 
on õige suund ning järgnevalt tuleb kategooriate kaupa panna paika väljundid ja 
toetussummad.

8. Muud küsimused

- soovituslike purjetamisvarustuse mõõtmise tasumäärade kinnitamine

Juhatus vaatas üle EJL tehnilise komisjoni poolt esitatud uuendatud soovituslike 
purjetamisvarustuse mõõtmise tasumäärade projekti.

Otsus: juhatus kinnitas soovituslikud purjetamisvarustuse mõõtmise tasumäärad 
(esitatud protokolli lisas 3).

lõpp: 16:30

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president



Lisa 1

EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU TEHNILISE KOMISJONI TÖÖKORD

1. Tehnilise komisjoni koosolekutel kuuluvad käsitlemisele järgmised teemad:
1.1 Mõõtmissüsteemid ja klassimäärused
1.2 Spordilaevade registri pidamine
1.3 Mõõtjate ettevalmistus ja täiendõpe
1.4 Spordilaevade mõõtmist puudutavad küsimused.
2. Koosolekute aeg ja koht
2.1 Korralised koosolekud toimuvad iga kvartali esimesel kuul.
2.2 Erakorralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
2.3 Koosolekud toimuvad üldjuhul Pirital Tallinna Jahtklubi ruumes.
3. Koosolekutest informeerimine ja päevakord
3.1 Üks nädal enne koosolekut saadetakse igale komisjoni liikmele
- täpne info koosoleku toimumise aja ja koha kohta
- koosoleku päevakord ja vajadusel täiendavad materjalid.
3.2 Ühe nädala jooksul peale koosoleku toimumist saadetakse igale komisjoni liikmele
koosoleku protokoll.
3.3 Kümne päeva jooksul pannakse protokoll üles EJL kodulehele.
4. Koosoleku läbiviimise kord
4.1 Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.
4.2 Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest.
4.3 Otsused tehakse lihthääleenamusega. Häälte võrdsuse puhul otsustab koosoleku
juhataja hääl.
4.4 Koosolekut protokollib komisjoni sekretär, tema äraolekul keegi komisjoni liikmetest.
Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja sekretär.
4.5 Koosolekud on kinnised. Vajadusel kutsutakse osalema huvitatud isikud.



Lisa 2

EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU VÕISTLUSAMETNIKE KOMISJONI TÖÖKORD

1. VA komisjoni koosolekutel kuuluvad käsitlemisele järgmised teemad:
1.1 VA koolitusprogrammide koostamine ja läbiviimine.
1.2 VA ettevalmistus ja täiendõpe.
1.5. VA atesteerimine
1.3 VA töö järelvalve ja analüüs.
1.4 EJL-le esitatud apellatsioonide läbivaatus ja otsuste tegemine.
2. Koosolekute aeg ja koht
2.1 Korralised koosolekud toimuvad iga kvartali esimesel kuul.
2.2 Erakorralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
2.3 Koosolekud toimuvad üldjuhul Pirital EJL-i ruumes.
2.4 VA atesteerimine toimub kevadel (mai) ja sügisel (oktoober)
3. Koosolekutest informeerimine ja päevakord
3.1 Üks nädal enne koosolekut saadetakse igale komisjoni liikmele                                 
- täpne info koosoleku toimumise aja ja koha kohta
- koosoleku päevakord ja vajadusel täiendavad materjalid.
3.2 Ühe nädala jooksul peale koosoleku toimumist saadetakse igale komisjoni liikmele 
koosoleku protokoll.
3.3 Kümne päeva jooksul pannakse protokoll üles EJL kodulehele.
4. Koosoleku läbiviimise kord
4.1 Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul esimehe poolt määratud 
komisjoni liige.
4.2 Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest.
4.3 Otsused tehakse lihthääleenamusega. Häälte võrdsuse puhul otsustab koosoleku 
juhataja hääl.
4.4 Koosolekut protokollib komisjoni sekretär, kes valitakse liikmete seast, tema 
äraolekul keegi komisjoni liikmetest. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja 
sekretär.
4.5 Koosolekud on kinnised. Vajadusel kutsutakse osalema huvitatud isikud.



Lisa 3

      MÕÕTMISE TASUMÄÄRAD 

ESTLYS

Puri      Jahi pikkus: alla 9m - 10 €, 9-15 m - 15 €, üle 15 m - 20 €
Peeled                     10 € 

ORCC, ORCI

Puri        Jahi pikkus: alla 9m - 10 €, 9-15 m - 15 €, üle 15 m - 20 €
Sõukruvi                  15 €
Peeled                      20 €
Vabaparda mõõtmine        40 €
Kaalumine (kere)     30 € (ei sisalda kaalude ja kraana renditasu)
Kaalumine (peeled)  20 €
Kreenikatse   Jahi pikkus: alla 11m - 100 €, üle 11m - 120 €       

NOORTE- JA OLÜMPIAKLASSID

Purjed:
Iga puri                      10 €        

Peeled:
Optimist                    3 €
Finn                          7 €
470 10 €
Dragon                    15 €

Rool, svert:
Optimist                    3 €
Finn                          5 €   
470   5 €        

Kaalumine:
Optimist                    10 €
Finn                          15 €
470                           15 €
Dragon                      30 €   

Kere mõõtmine:
Optimist                    50 €
Finn                         130 €
 470 100 €
Dragon                    250 €

Mõõtmine ajatööna  40 € tund.

Märkus: Väljasõidul kuuluvad hüvitamisele mõõtja sõidu- ja majutuskulud.


