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kuupäev: 15.02.2018
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osalejad: Egon Elstein, Tõnis Kask, Arnout Lugtmeijer, Triin Sepp, Lauri Väinsalu
peasekretär: Ott Kallas
turundus ja partnersuhted: Kati Remmelkoor
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Päevakord:
1. EJL 90 üritused
2. Eesti MV korraldamise ettepanek SMS-lt ESTLYS süsteemis
3. Eesti MV reeglite projekt
4. Purjetamise Eesti Meistrivõistluste korraldamise juhendi kinnitamine
5. Tehnilise komisjoni koosseisu täiendamine
6. Puri.ee kodulehe värskendamine ja EJL logo kasutamine
7. Muud küsimused
- EJL tippspordi komisjoni juhi vahetamine

1. EJL 90 üritused

Kati Remmelkoor andis ülevaate EJL 90. juubeli tähistamise ettevalmistustest. Märtsis on 
koostöös Helly Hanseniga plaanis koondise vormi esitlemine. Mais avatakse 
Lennusadamas EJL90-teemaline näitus, mille avamine on kavas ühendada EJL hooaja 
alguse pressikonverentsiga. 9. juulil toimub Haven Kakumäe jahisadamas EJL90 
vastuvõtt, mille raames toimub ka EJL90 raamatu esitlus. Juubeliaasta meenete osas on 
valminud vimplite ja kottide kavandid. EJL90 raamat on koostamisel ning selle 
müügihinnad on vajalik ära kinnitada. 
Arutati EJL90 tähistamise temaatikat.
Kati Remmelkoor andis ülevaate EJL infokirja loomise ettevalmistustest ning arutati 
infokirjas kajastamist leidvaid teemasid.

Otsus: EJL90 raamatu müügihinnad kinnitati järgnevalt: eelmüügihind 29 EUR, tavahind 
35 EUR, toetajahind (mis sisaldab raamatut ning toetaja nime raamatus äratrükkimist) 
75 EUR.

2. Eesti MV korraldamise ettepanek SMS-lt ESTLYS süsteemis

Juhatus vaatas läbi Saaremaa Merispordi Seltsi 27. jaanuaril saadetud pöördumise, kus 
soovitakse taastada ESTLYS Eesti meistrivõistlused. Ettepanekut arutas ka EJL avamere 
komisjon ning jõudis seisukohale, et ESTLYS jahtide kiiruste võrdlussüsteem ei ole 
piisavalt täpne Eesti meistrivõistluste pidamiseks ja ei ole mõeldud kõrgema kui klubi 
taseme võistlustel rakendamiseks. ESTLYS mõõtmissüsteemi reeglid sätestavad, et 
süsteem ei ole valemipõhine ja ei võta arvesse kõiki võimalikke jahi käiku määravaid 
tegureid ning on mõeldud võistlemiseks klubi ja regiooni tasemel.

Otsus: juhatus toetab EJL avamere komisjoni seisukohta, et ESTLYS jahtide kiiruste 
võrdlussüsteem ei ole piisavalt täpne Eesti meistrivõistluste pidamiseks.

3. Eesti MV reeglite projekt

Ott Kallas andis ülevaate Soome purjetamise meistrivõistluste näitel koostatud Eesti 
meistrivõistluste reeglite projektist. Eesmärgiks on luua reeglistik, mis defineeriks 
purjetamise Eesti MV pidamise nõuded ja põhimõtted.



Otsus: Eesti MV reeglite projekt otsustati suunata asjassepuutuvate EJL komisjonide, 
Eesti Purjelaualiidu ja Eesti Jääpurjetamise Liiduga arutamisele ja kooskõlastamisele ning
nendepoolsete seisukohtade laekumise järel käsitletakse küsimust uuesti.

4. Purjetamise Eesti Meistrivõistluste korraldamise juhendi kinnitamine

Ott Kallas andis ülevaate Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2018 sarja korraldamise 
juhendi projektist.

Otsus: Purjetamise Eesti Meistrivõistluste korraldamise juhend otsustati saata EJL 
treenerite komisjoni arutamisele ning nendepoolsete seisukohtade laekumise järel 
käsitletakse küsimust uuesti.

5. Tehnilise komisjoni koosseisu täiendamine

EJL avamere komisjon on teinud ettepaneku lisada Sven Feofanov tehnilise komisjoni 
koosseisu ESTLYS erialale. Tehniline komisjon otsustas lisada Sven Feofanovi oma ESTLYS
töörühma.

Otsus: Sven Feofanov lisati EJL tehnilise komisjoni ESTLYS töörühma.

6. Puri.ee kodulehe värskendamine ja EJL logo kasutamine.

Ott Kallas andis ülevaate Andres Rohtla poolt disainitud EJL kodulehe uuest visuaalist 
ning EJL logo variantidest. Eesmärk on ühtlustada meie visuaali ning logo kasutust kõigis 
väljundites.

Otsus: juhatus kiitis kavandid heaks ning tegi büroole ülesandeks projektiga edasi minna.

7. Muud küsimused

- EJL tippspordi komisjoni juhi vahetamine

EJL tippspordi komisjoni juhil Toomas Tõnistel ei ole oma tööülesannetest lähtuvalt 
võimalik enam komisjoni juhi ülesandeid täita. Juhatus tegi ettepaneku komisjoni juhina 
jätkata Lauri Väinsalule, kes võttis ettepaneku vastu.

Otsus: EJL tippspordi komisjoni juhiks on määratud Lauri Väinsalu.

lõpp: 17:15

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president


