
EJL JUHATUSE KOOSOLEKU protokoll nr. 20

kuupäev: 13. september 2006.a.
koht: EJL
algus: 15:00 
kohalolijad: juhatus – Jüri Käo, Egon Mats, Toomas Tõniste, Marko Lilienthal, 
Jaan Alver
peasekretär – Ott Kallas 
protokollija: Margit Hein

Päevakord:
1.Juhatuste toimumise ajad sügis-talv 2006 
2. Ülevaade jooksvast hooajast:
3.   Koondisesüsteemi muutmine
4  . Jahtide registripidamise kord
5. Hooaja lõpetamise korraldamine 24.11.
6. Skandinaavia Purjetamisliidu koosolek 21.- 22.10.
7. Riiklike spordistipendiumite kandidaadid
8. Sponsorreklaamide tootmise kulude katmine ja teami riided juhatuse
9. Muud küsimused

1.   Juhatuste toimumise ajad sügis-talv 2006 
Otsus: 
2006.a. sügis – talve juhatuse koosolekud toimuvad alljärgnevalt:

K 18.10.  kell 15.00
K 15.11.   kell 15.00
K 13.12.  kell 14.00

Otsus: Järgmine Liidupäev peetakse 13.12. 2006 kell 16.00 Tallinnas, Pirital
2. Ülevaade jooksvast hooajast:

Ülevaate jooksvast hooajast tegi EJL peasekretär Ott Kallas:
- koondise töö (koondise kalender ja koondise töömaht)
- KSA sponsorleping (lipud, märgid, särgid)

KSA sponsorlepingu raames on valmistatud lipud ja banner ning suve alguses
KSA poolt valmistatud särgid (55 tk) jagati välja klubidele üle Eesti.

- Marinepooli sponsorlus ja sportlaste toetused
- Lootuste Tiimi Kääriku laager (Henri Tauts, Elise Umb, Kaarel 

Kruusmägi)
- algõpetuse hetkeolukorrast 

Algõpetuses hetkeseis:
HJK – 10 last, TJK  - 30 last, KPSK – 10 last, PJK 19 last, Tartu JK – 10 last, 
SMS – 40 last, Dago – 6 last, Toila JK – 10 last, ROPK 30 last, PSS Maru 1 
laps, Baltsail 12 last, Sõru JK 14 last. Hawaii Express 30 last. Kokku 222 last.
Juhatus toetas ideed Optimist klassi paatide ostmiseks ning otsustati kokku 
kutsuda ümarlaud selle ettevalmistamiseks. Projekti koordinaatoriks on Marko
Lilienthal.

- avamerepurjetamise arengud ja avamerekomisjoni eesmärgid 
ning tegevus

Avamerepurjetamise komisjon käis koos 13. juulil enne Muhu Väina regatti . 
Kohal olid Olev Roosma, Toomas Soots, Peeter Volkov, Andres Toom ja 
Muhu Väina regati peakohtunik Aivar Laus.



Järgmine avamerepurjetamise komisjon tuleb kokku oktoobris, et arutada 
järgmise aasta Muhu Väina marsruute, korraldamist ja programme.

- meedia infotund ja meedia meresõit (Finesailing)
23. augustil toimus Pirital meediale meresõit ja sellele järgnes EJL-s infotund 
koos purjetajatega

- Roomassaare regatt, TYK KV, Zoom8 EM, Muhu Väin
- Mereväe leping

Mereväega on tekkinud väga hea koostöö. Nende kaatrid on abiks olnud 
erinevatel võistlustel.

- treenerite õppematerjalide koostamine ja kutseeksam 29.08.
29. augustil toimunud eksami läbis edukalt 8 treenerit. Kokku on meil 10 
treenerikutsega purjetamistreenerit. Järgmine võimalus eksamit sooritada 
antakse oktoobri alguses neile, kes ei saanud osaleda või seda uuesti 
soovivad teha.

- Kalju Toomara 90 
- Heino Lind 75
- Pärnu JK 100
- ORC seminarid 20. mai ja 15. juuli (Sten Edholm)

20. 05. osalesid A. Tetsmann, V. Rosme, A. Poksi, T. Sepp, T. Nargla, O. 
Kallas, M. Hein. 
15. 07. osalesid: A. Tetsmann, Läti Avamerepurjetamise Liidu president, 
St.Peterburi peamõõtja, Leedu Purjetamisliidu president, M. Hool, P. Volkov.
Järgnevalt on plaanis Stockholmis korraldada seminar Eesti, Läti, Leedu ja 
St.Peterburgi esindajatele ORC süsteemi alal.
3.   Koondisesüsteemi muutmine
Kinnitati treenerite komisjoni poolt läbi arutatud purjetamiskoondise süsteem 
2007 aastaks. (Lisa 1)
4  . Jahtide registripidamise kord
Otsustati Arvet Tetsmanni poolt esitatud senine registripidamise ülevaade ja 
tasumäärad üle vaadata.
5. Hooaja lõpetamise korraldamine 24.11.
koht: Bonnie & Clyde
kell: 19.00
Otsustati moodustada töögrupp hooaja lõpetamise korraldamiseks. Töögruppi
kuuluvad Jüri Käo ja Ott Kallas.
4. Skandinaavia Purjetamisliidu koosolek 21.- 22.10. Tallinnas, Pirital
Skandinaavia Purjetamisliidu koosolekule tuleb Rootsist, Soomest, Norrast, 
Taanist ja Islandilt 12-14 inimest.
Otsus:
Koosoleku läbi viimise ja korralduse eest vastutab Ott Kallas. Koosolekust 
võtab osa EJL-i poolt Toomas Tõniste.
7. Riiklike spordistipendiumite kandidaadid
Otsus: riiklike spordistipendiumite kandidaadid on:

1. Merili Randmaa - Agnes Lill tulemus: 2005 470 Juunioride MMi 
naiste arvestuse 1. koht 
2. Kaarel Kruusmägi tulemus: 2005 Zoom8 EM-i 1. koht 
3. Marjaliisa Umb - Elise Umb tulemus: 2006 470 Juunioride MMi 
naiste arvestuse 4. koht 
4. Deniss Karpak tulemus 2004 ISAF Noorte MM Laser 5. koht 
5. Sten-Mark Bachmann tulemus 2006 Zoom8 EM 6. koht ja MM 6. 



koht 
6. Jaak Jõgi tulemus 2006 X-99 MM 1. koht 
7. Mati Sepp tulemus 2005 ja 2006 X-99 MM 2. koht

8. Sponsorreklaamide tootmise kulude katmine ja teami riided 
Otsus: sponsorreklaamide ja koondise riiete kulude katmine toimub vastavalt 
sponsorlepingutele.
9. Muud küsimused

- Pekingi olümpialootuste nimekiri EOK-le
Otsus: Pekingi olümpialootuste nimekiri on alljärgnev:
Laser: Deniss Karpak, Argo Vooremaa 
470 N: Merili Randmaa-Agnes Lill, Marjaliisa Umb-Elise Umb
470 M: Raul Oja-Marko Pomerants
Finn: Harles Liiv
RS:X: Johannes Ahun
49er: Peter Šaraškin -Tõnis Haavel (valmistuvad, ei ole maailmas võistelnud)

- Uute sponsorlepingute ettevalmistamine
Otsus:
1. Valmistada ette materjalid uute sponsorite leidmiseks ning olemas olevate 
sponsoritega lepingute uuendamiseks.
2. Uuendada EJL võistluspurjetamise arendusprojekti.



LISA 1
Purjetamiskoondise süsteem 2007

a) Noorte koondis:
Noorte koondise töö on mahult väike aga sisutihe, purjetamishooajal ainult 
üks ettevalmistuslaager rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks ja lähetus 
tiitlivõistlustele, põhitöö käib klubides, koondise töö on väike lisavõimalus 
purjetajale enda arendamiseks. 
Noorte klassides moodustakse koondis eelmise hooaja edetabeli põhjal. 
Eriotsusega võib sportlasi koondisest välja jätta sportlikust tasemest lähtuvalt.
Klassid: 
Opti poisid max 3 paati 
Opti tüdrukud max 3 
Raceboard N15 poisid max 3
Raceboard N15 tüdrukud max 3
a) Juunioride koondis:
Juunioride koondise töö on mahult väike aga sisutihe, purjetamishooajal ainult
üks ettevalmistuslaager rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks ja lähetus 
tiitlivõistlustele, põhitöö käib klubides, koondise töö on väike lisavõimalus 
purjetajale enda arendamiseks. 
Juunioride klassides moodustakse koondis eelmise hooaja edetabeli põhjal. 
Eriotsusega võib sportlasi koondisest välja jätta sportlikust tasemest lähtuvalt.
Klassid: 
Zoom poisid max 3 
Zoom tüdrukud max 3 
Laser 4.7 max 3
Laser Radial poisid max 3 
420 poisid max 3
420 tüdrukud max 3
Raceboard N17 poisid max 3
Raceboard N17 tüdrukud max 3
b) OM-klasside koondis
Koondise töö on mahukas, sisaldades hooajal igal kuul üht purjetamislaagrit. 
See tähendab purjetamise paremate ühendamist koondise töögruppi. 
Klassitreeneriks peaks olema Eesti või välismaa spetsialist, kellel on pikas 
perspektiivis piisavalt teadmisi jagada ja kes on arenguvõimeline.
OM-klassides tuleb moodustatakse koondis eelmise aasta edetabeli põhjal, 
kuhu kuuluvad nende klasside juuniorid (vanus vastavalt rahvusvahelisele 
klassi reeglile) ja täiskasvanud. OM-koondise välislaagritest võtavad osa EJL-i
kulul ainult täiskasvanute koondise liikmed. 
Eriotsusega võib sportlasi koondisest välja jätta sportlikust tasemest lähtuvalt.
Klassid: 
Laser max 2 + 3 juun.
Laser Radial naised max 2 + 2 juun.
Finn max 2 + 2 juun.
470 mehed max 2 + 2 juun.
470 naised max 2 + 2 juun.
49er max 2



RS:X mehed max 2 + 2 juun.
RS:X naised max 2 + 2 juun.
Meeskond: 
Vanemtreener koos klassitreeneri, isikliku treeneri ja sportlasega korraldab 
plaanid, laagrid, võistluslähetused, meedia, nõuab/teeb kokkuvõtted.
Vanemtreener valib klassitreeneri (võib olla paari või enama klassi peale üks 
mees, vanemtreener võib olla samuti klassitreener), kes on antud klassi 
abimees laagris, võistlustel, analüüsis. 
Isiklike treenerite jätkuv töö õpilastega on vajalik.
Varustus: 
EJL-lt saadud koondise logodega riietust peavad koondislased kandma Eesti 
regattidel ja rahvusvahelistel võistlustel avamisel, lõpetamisel, intervjuudel, 
pildistamisel. Koondise dressile võib sportlane lisada isiklike toetajate logosid 
kokkuleppel EJL-ga. 
EJL toetajate logosid peavad koondislased kandma paadil/purjel vastavalt 
paatkonna ja EJL kokkuleppele. Koondise sponsori ja isikliku sponsori 
vastuolu korral lahendatakse iga juhtum eriotsusega.
Purjetamise varustus on sõitjate isiklik. 
Treenerite varustus on EJL poolt: vajame 2 kaatrit kärudega 2006.a., lisaks 3-
s kaater käruga 2007.a. ja 4-s kaater 2008.a.
Transpordivahend on EJL poolt: EJL-l on olemas Volkswagen Transporter, 
lisaks vajame soodsat kokkulepet vajadusel sõiduvahendi rentimiseks.
Töö: 
Füüsiline/arstlik test/läbivaatus sügisel.
Treeningplaan talveks.
Talvel üks treeninglaager (sisaldab purjetamisteooriat + hooaja planeerimist +
analüüsi süsteemi fikseerimist).
Koondisel toimub purjetamishooaja igal kuul 1 treeninglaager max 20 päeva 
klassitreeneri / muu spetsialisti käe all vastavalt klassi treeningplaanile.
Ettevalmistuslaager varem vabas kalendri augus (teooria+praktika+analüüs) 
ja lähetus rahvusvahelistele tiitlivõistlustele koos klassitreeneriga vastavalt 
klassi treeningplaanile.
Võistluste analüüs klassitreeneriga.
Hooaja lõpul kokkuvõte EJL-i.
Tiitlivõistlustele lähetamine: 
Tiitlivõistlustele lähetatakse EJL-i kulul iga klassi parim koos klassitreeneriga 
vastavalt rahalistele võimalustele. Koondise teine, kolmas jne. saavad 
kasutada võimaluse korral koondise transporti ja teenindust võistluse ajal.
Muutused paatkonnas:
Koondise sees toimuvad paatkonna liikme muutused on vanemtreeneri, 
klassitreeneri ja isikliku treeneri nõusolekul aktsepteeritavad.
Koondise normi mitte täitnud purjetajat ei saa võtta koondisesse enne kui ta 
on täitnud koondise normi. 
Klassivahetus:
Koondise normi täitnud sportlane saab jätkata koondises uues klassis 
koondise kandidaadina kui seda konkreetset klassivahetust aktsepteerivad 
vanemtreener, klassitreener ja isiklik treener. Koondise kandidaadile eraldab 
EJL koondise riietuse, võimaldab Eestis toimuvates koondise laagrites 
osalemise ja tagab klassitreeneri nõustamise.
MM/EM valiku võitja:



MM/EM valiku võitja saab automaatselt koondisesse.


