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Päevakord:
1. Hooaja lõpetamise ettevalmistamine
2. 2017 Aasta Parimate kinnitamine
3. EJL teenetemärkide omistamine (Kristen Pugi)
4. EJL märkide statuudi muutmine
5. Noorte tippspordi tabeli kinnitamine ja 2018 juhendi kinnitamine
6. World Sailing konverentsi ülevaade
7. Eesti Spordiveteranide Liidu liikmeks astumine
8. Eesti meistrivõistluste kalendri projekt
9. Liidupäeva läbiviimine
10. Muud küsimused
- EOK Aasta Sportlase hääletamine

1. Hooaja lõpetamise ettevalmistamine

Kati Remmelkoor andis ülevaate 24.11 toimuva Eesti Jahtklubide Liidu hooaja 
lõpetamise ürituse ettevalmistustest.

2. 2017 Aasta Parimate kinnitamine

Vaadati läbi EJL liikmete esitatud nominendid 2017. aasta parimate valimise 
kategooriates.

Otsus: kinnitati 2017. aasta parimad kategooriates Aasta Purjetaja, Aasta 
Jääpurjetaja, Aasta Surfar, Aasta Võistkond, Aasta Üllataja, Aasta Treener, Aasta 
Võistlusametnik, Aasta Tegu.

3. EJL teenetemärkide omistamine

Vaadati läbi täiendavalt laekunud ettepanekud EJL teenetemärkide omistamiseks 
2017. aastal.

Otsus: kinnitati täiendavad EJL teenetemärkide saajad 2017.

4. EJL märkide statuudi muutmine

Vaadati läbi EJL büroo poolt koostatud EJL märkide statuudi täiendamise projekt.

Otsus: kinnitati täiendatud EJL märkide statuut. Statuut on esitatud protokolli 
lisas 1. 



5. Noorte tippspordi tabeli kinnitamine ja 2018 juhendi kinnitamine

Ott Kallas andis ülevaate noorte tippspordi tabelist 2017, mille põhjal makstakse 
klubidele välja 2018. aasta noortespordi toetused. 
Tõnis Kask esitas ettepaneku täiendada 2018. aasta noorte tippspordi tabeli 
juhendit 2019. aasta toetuste arvutamiseks talisurfi kelgu U20 klassiga ning 
vaadata üle klasside koefitsiendid.

Otsus: kinnitati noorte tippspordi tabel 2017. 2018. aasta juhendi osas tehtud 
ettepanekud suunatakse arutamiseks EJL treenerite komisjoni, kust oodatakse 
tagasisidet detsembrikuu juhatuse koosolekuks.

6. World Sailing konverentsi ülevaade

Egon Elstein ja Ott Kallas andsid ülevaate novembri alguses Mehhikos toimunud 
World Sailingu aastakonverentsist. Paraku ei õnnestunud saada Eestile taotletud 
2018. aasta World Cup Finali korraldusõigust ning on väga võimalik, et ka 2020. 
aasta ORC MM, mille korraldusõiguse nimel Eesti samuti konkureerib, toimub 
Põhja-Euroopa asemel hoopis USA-s. Samas julgustas World Sailing Eestit 
kindlasti ka edaspidi suurregattide korraldusõigust taotlema. Samuti andis Ott 
Kallas ülevaate olümpiaregati distsipliinide ja formaadi alastest arengutest.

Otsus: juhatuse detsembrikuu koosolekul arutatakse, milliste rahvusvaheliste 
suurvõistluste korraldusõigust võiks Eestile tulevikus taotleda.

7. Eesti Spordiveteranide Liidu liikmeks astumine

Ott Kallas andis ülevaate kohtumisest Eesti Spordiveteranide Liidu esimehe Sven 
Kolgaga. Eesti Spordiveteranide Liidu tegevus on parimate spordiveteranide 
autasustamine ja tunnustamine ning parimate toetamine võistlustele minekul. 
Liidu liikmemaks juriidilistele isikutele on 30 eurot aastas. Kohtumisel tekkis 
mõte, et võiksime purjetamises hakata tunnustama seenior ja grand seenior 
vanuse purjetajaid üle kõigi alade ja klasside, nt. EJL hooaja lõpetamisel, et tuua
välja purjetamise kui elukestva spordiala rolli. Samuti saaksime esitada oma 
tublimaid tulemusi saavutanud seeniorsportlasi ESVL-le tunnustamiseks.

Otsus: EJL astub Eesti Spordiveteranide Liidu liikmeks.

8. Eesti meistrivõistluste kalendri projekt

Ott Kallas ja Kati Remmelkoor andsid ülevaate ideedest 2018. aasta Eesti 
meistrivõistluste sarja regattide kalendri koostamisel. Eesmärk on otsida 
võimalikke rahvaüritusi seni traditsiooniliseks saanud sadamate läheduses Pirital,
Lohusalus, Pärnus ja Roomassaares, et korraldada regatt mõne rahvaürituse 
raames ning saada purjetamisele rohkem kõlapinda ja paremat kajastust. 
Hetkeseisuga on kalendri projekt alles töös.

9. Liidupäeva läbiviimine

Arutati Liidupäeva läbiviimise korralduslikke küsimusi.

10. Muud küsimused



- EOK Aasta Sportlase hääletamine

Juhatus arutab EOK Aasta Sportlase valimise küsimust järgmisel koosolekul.

lõpp: 15:55

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president



Lisa 1

EJL MÄRKIDE STATUUT

1. EJL lihtmärk
Märk antakse välja järgmiselt:
1.1. EJL liikmetele.
1.2. EJL tegevust toetavatele isikutele.
2. EJL teenetemärk
Märk on numbriline ja antakse välja registreerituna ühekordselt EJL juhatuse 
otsuse alusel järgmiselt:
2.1. Sportlastele ja nende treeneritele, kes on saavutanud OM-l 4.-10. koha, 
täiskasvanute MM-l 1.-8. koha, täiskasvanute EM-l 1.-6. koha, või tulnud Eesti 
meistriks eraldi peetud võistlustel vähemalt 6 korda, millest vähemalt kolm on 
saavutatud täiskasvanute seas. MM või EM tulemus peab olema esimese 1/3 
sees. MM või EM võistlusel peab olema vähemalt 30 osavõtjat vähemalt 5 riigist 
või osavõtjaid vähemalt 15 riigist. EJL teenetemärk antakse välja alates 2009. 
aastast saavutatud sportlike tulemuste eest.
2.2. Teenekatele purjetajatele.
2.3. EJL juhatuse liikmele volituste lõppedes.
2.4. Kõrgetele külalistele teenete eest Eesti purjetamise toetamisel.
2.5. Purjetamise toetajatele eriliste teenete eest Eesti purjetamises.
3. EJL aumärk
Märk on numbriline ja antakse välja registreerituna ühekordselt EJL juhatuse 
otsuse alusel järgmiselt:
3.1. Sportlastele ja nende treeneritele, kes on võitnud medali OM-l või 
olümpiaklassi täiskasvanute MM-l. EJL aumärk antakse välja alates 2009. aastast
saavutatud sportlike tulemuste eest.
3.2. EJL presidentidele nende volituste lõppedes.
3.3. Isikutele eriliste väljapaistvate võistlustulemuste ja teenete eest Eesti 
purjetamises.

EJL märkide statuut on kinnitatud 16. juunil 2009.a. juhatuse otsusega nr. 65 
ning täiendatud 14. septembril 2010.a. juhatuse otsusega nr. 83, 5. novembril 
2013.a. juhatuse otsusega nr. 13 ja 22. novembril 2017.a. juhatuse otsusega nr. 
185.


