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1. EJL hooaja lõpetamise kuupäeva kinnitamine

Juhatus arutas 2019. aasta EJL hooaja lõpetamise läbiviimise aega.

Otsus: EJL hooaja lõpetamine toimub 29.11.2019.

2. Spordivõistlustega manipuleerimise vastase reglemendi kinnitamine

Ott Kallas andis ülevaate spordivõistlustega manipuleerimise vastase reglemendi 
projektist. Reglemendi vastuvõtmise vajalikkus tuleneb Kultuuriministeeriumi nõudest, et
igal spordialaliidul peab olema kord, mille alusel võidelda võimaliku sporditulemustega 
manipuleerimise vastu. Antud reglemendi olemasolu arvestatakse spordialaliitude 
tegevustoetuste määramisel.
Juhatus vaatas reglemendi projekti läbi. Arutelu käigus leiti, et reglemendis ette nähtud 
distsiplinaarkomisjon on mõistlik kutsuda kokku juhtumipõhisena.

Otsus: juhatus kinnitas EJL spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemise korra. 
Reglement on esitatud protokolli lisas 1.

3. Eesti meistrivõistluste sarja regattide kalendri täiendamine

Ott Kallas esitas ettepaneku täiendada novembris tehtud Eesti meistrivõistluste sarja 
regattide kalendrit puudutavat otsust Kalevi Jahtklubi ja Jahtklubi Dago regattidega. 
Mõlema klubi esindajatega on toimunud arutelud ning klubid on kinnitanud oma 
pühendumist Eesti MV regati korraldamisele. Ühe regati korraldamine Hiiumaal on ühtlasi
oluline Eesti MV sarja geograafilise laiendamise ning purjetamise regionaalse arendamise
eesmärgil. Kärdlas on uus korralik sadam, kus on head tingimused regati läbiviimiseks.
Kalendri projektist on hetkel puudu purjelauaklassid, kuna vastavasisuline suhtlus Eesti 
Purjelaualiiduga on veel pooleli.

Otsus: juhatus kinnitas Eesti meistrivõistluste sarja regattide kalendri täiendused. 
Täiendatud sarja regattide kalender on järgmine:
Saaremaa Merispordi Seltsi regatt 31. mai - 2. juuni – Optimist, Zoom8, Laser 4.7
Pärnu Purjetamisnädal 14.-16. juuni – RS Feva, 29er, 49er, Laser Radial, Laser Standard
Tallinn Race 12.-14. juuli – RS Feva, 29er, 49er



Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused 2.-4. august – Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser 
Radial, Laser Standard
Jahtklubi Dago regatt 9.-11. august – RS Feva, 29er, 49er
Tallinna Jahtklubi karikavõistlused 30. august – 1. september – Optimist, Zoom8, Laser 
4.7, Laser Radial, Laser Standard
Pärnu Sügisregatt 13.-15. september – Optimist, Zoom8, Laser 4.7
Tallinna Nädala regatt 20.-22. september – RS Feva, 29er, 49er, Laser Radial, Laser 
Standard

4. EJL tippspordi mudeli arutelu

Ott Kallas andis ülevaate EJL tippspordi mudeli projektist. Mudel peab olema esitatud 
arusaadaval kujul ka inimestele väljastpoolt purjetamist ning on vajalik selleks, et tagada
riiklik tippspordi rahastamine vastavalt meie spordiala vajadustele. 
Arutelu tulemusel leiti, et EJL tippspordi mudeli väljatöötamise järel lepitakse kokku 
kohtumine EOK esindajatega, et tutvustada mudelit kui liidu ametlikku seisukoha.

5. Ülevaade Purjetamise Akadeemia tegevustest

Ott Kallas andis ülevaate Purjetamise Akadeemia eelmise hooaja tegemistest, Akadeemia
gruppide koosseisudest aastavahetuse seisuga, Akadeemia talvelaagrite plaanidest ning 
Akadeemia treeneritega arutamisel olevatest mõtetest 2019 hooaja osas.
Järgmisel EJL juhatuse koosolekul vaadatakse üle Akadeemia 2018. aasta eelarve 
täitmine ja 2019. aasta eelarve.

6. Ülevaade parapurjetamise tegevustest

Külli Haav andis ülevaate senistest parapurjetamise tegevustest ning plaanidest 2019. 
aastaks ja edaspidiseks. Edukalt on kulgenud eelmise kolme suve parapurjetamise 
üritused Erilised Purjetajad, mille kaudu on inimesed ka Eestist väljaspool laagrites ja 
võistlustel osalenud. Tallinnas on toimunud Balti parapurjetamise ümarlauad. 2019. 
aasta plaan on hankida Sotsiaalministeeriumi poolt eraldatud toetuse eest parapurjekad, 
jätkata purjetamist tutvustavate üritustega ja treeningutega puuetega inimestele ning 
korraldada Eestis parapurjetamise regatte ja osaleda välisvõistlustel. Hetkel on 
koostamisel parapurjekaklasside võrdlustabel, et selgitada välja, millised paadid oleks 
kõige otstarbekam eraldatud toetuse eest soetada.
Arutati parapurjetamise alase tegevuse organisatsioonilist vormi. Leiti, et praegu on 
projekt veel liiga algusjärgus klassiliidu moodustamise jaoks ning kõige mõistlikum on 
jätkata esialgu EJL allüksusena, sarnaselt Meresõbra merekooli ja Purjetamise 
Akadeemiaga. Soetatavad paadid saavad vähemalt esialgu kuuluma EJL-ile, saame 
pakkuda projektile organisatsioonilist tuge (muuhulgas EJL kodulehe kasutamise näol). 
Järgmisel Liidupäeval teeb juhatus EJL liikmetele ettepaneku täiendada EJL strateegiat 
2017-2020 parapurjetamise teemal.

7. Muud küsimused

- World Sailing noorte MM-il osalemine Purjetamise Akadeemia programmis

EJL tippspordi komisjoni koosolekul tegi Matthew Rickard ettepaneku, et EJL peaks 
prioretiseerima World Sailing Youth World Championship regatil osalemist igal aastal, 
korraldama valikvõistlused ja rahastama osalemist. Arutelu käigus leidis komisjon, et 
selles küsimuses on vaja juhatuses aru pidada, kuivõrd EJL eelarvevahendid on piiratud 
ja peab tegema valikuid, mis on tähtsamad tegevused.
Juhatus arutas küsimust.

Otsus: kuna 2019. aasta EJL eelarve on juba kinnitatud, ei ole käesoleval aastal võimalik 
nii suuri lisakulutusi teha. EJL poolt World Sailing noorte MM-il osalemise rahastamist 
arutatakse uuesti 2019. aasta sügisel 2020. aasta osas.



 
- Manage2Sail regati haldusprogramm

Juhatus vaatas läbi Triin Sepa poolt koostatud ettepaneku klubidele Manage2Sail regati 
haldusprogrammi kasutuselevõtuks Eestis. EJL võistlusametnike komisjon on samuti 
teemat arutanud ja toetab Manage2Sail programmi kasutuselevõttu.

Otsus: ettepanek Manage2Sail regati haldusprogrammi kasutuselevõtuks Eestis 
saadetakse EJL liikmetele laiali ning palutakse neilt antud küsimuses tagasisidet.

- EJL märkide statuut

Juhatus leidis, et EJL märkide statuudi temaatikat arutatakse järgmisel EJL juhatuse 
koosolekul, kuna hetkel otseseid muudatusettepanekuid pole laekunud. Vajadusel 
moodustatakse töögrupp, kes statuudi läbi analüüsib ja konkreetsed 
muudatusettepanekud esitab. Ühe võimalusena võiks kaaluda lisaks märkidele täiendava 
tunnustamise kategooriana aukirja väljaandmise rakendamist.

lõpp: 17:15

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president



Lisa 1

Spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemise kord

1 Sissejuhatus
Sporditulemustega manipuleerimist peetakse tänapäeva spordi üheks suurimaks ohuks, 
kohati isegi suuremaks kui doping. Ükski ala ega riik ei ole manipuleerimise eest 
kaitstud. Manipuleerimine on selgelt piirideülene. See varjutab sportlikke väärtusi, nagu 
näiteks usaldusväärsus, aus mäng ja austus teiste vastu.
Spordivõistlustega manipuleerimise vastase Euroopa Nõukogu konventsiooni, mille on 
koostanud spordi laiendatud osalislepingu organisatsiooni juhatuse moodustatud 
valitsustevaheline koostamisrühm, võttis ministrite komitee vastu ministrite asetäitjate 
1205.kohtumisel 9.juulil 2014.aastal. Konventsioon avati allakirjutamiseks 18.septembril 
2014. aastal Magglingenis/Macolinis (Šveitsis) Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, Euroopa
Liidule ja kolmandatele riikidele, kes osalesid selle koostamisel või on Euroopa Nõukogus 
vaatleja staatuses. Eesti Vabariik liitus Euroopa Nõukogu vastava konventsiooniga 
19.09.2016. aastal.
Konventsioon võitleb spordivõistlustega manipuleerimise vastu, et kaitsta spordi ausust 
ja spordieetikat, kooskõlas spordi autonoomsuse põhimõtetega et tõhustada 
rahvusvahelist koostööd. Konventsiooni abil ennetatakse ja avastatakse võistlustega 
manipuleerimist ning edendatakse riigisisest ja riikidevahelist koostööd riigiasutuste, 
spordiorganisatsioonide ja spordikihlvedude korraldajate vahel. Samuti luuakse 
rakenduskomitee konventsiooni sätete järgimise tagamiseks.
2 Eesmärk
2.1. Spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemise kord on vastu võetud kui 
vahend, et kaitsta purjetamise usaldusväärsust eelkõige kokkuleppimise, korruptsiooni ja
ebaseaduslike spordikihlvedude eest, tagada ausa mängu põhimõtete ja spordieetika 
põhiprintsiipide järgimine, keelates mistahes tegevuse, mis võib ebaausalt mõjutada 
purjetamisvõistluste lõpptulemusi ning luues jõustamis- ja sanktsioneerimismehhanismi 
isikute suhtes, kes keelatud tegevuse kaudu seavad ohtu purjetamise aususe.
2.2. Eesti Jahtklubide Liidul (EJL) on õigus uurida käesolevas korras toodud nõuete 
täitmist oma organisatsiooni liikmete poolt ja rakendada distsiplinaarmeetmeid juhul, kui 
esineb eksimusi nõuete vastu.
2.3. Spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemise korra täitmise järelevalve,
rikkumisjuhtumite menetlemine, distsiplinaarmeetmete määramine ja nende esitamine 
alaliidu juhatusele kinnitamiseks, teostab EJL juhatuse poolt moodustatud 
distsiplinaarkomisjon.
3 Rikkumised
3.1. Rikkumisena käesoleva korra mõistes käsitletakse mitte ainult kokkuleppeid, 
tegevusi või tegevusetust, mis ebaausalt muudavad võistluse tulemust või käiku, vaid ka
võistluse tulemuse või käigu ebaausa muutmise kavatsusega toimepandud tegevust, 
isegi kui selline kokkulepe, tegevus või tegevusetus on ebaedukas. 
3.2 Tulemuste kokkuleppimisega seotud rikkumised
3.2.1 Järgmist käitumist käsitletakse tulemuste kokkuleppimisega seotud rikkumisena ja 
selline käitumine on keelatud:
3.2.1.1 purjetamisvõistluse tulemuse, käigu, lõpptulemuse, toimumise või muu aspekti
kokkuleppimine või mis tahes viisil kavandamine või muul viisil ebaaus mõjutamine (sh 
tasude või hüvede pakkumine) või sellises kokkuleppimises või mis tahes viisil 
kavandamises või muul viisil ebaausas mõjutamises osalemine;
3.2.1.2.üldsusele kättesaamatu siseteabe andmine ja/või kasutamine (mis on seotud
purjetamisvõistlusega ja mida EJLi liige valdab oma positsiooni tõttu spordivaldkonnas), 
mis otse või kaudselt mõjutab sporditulemusi;
3.2.1.3 püüe mõjutada sellise kindla lõpptulemuse/tulemuse saavutamist, mis võib olla 
kihlveo objektiks ning mille puhul isik loodab saada või on saanud endale või oma 
meeskonnale tasu/hüve;
3.2.1.4 EJLi liikme ajendamine, suunamine või julgustamine eeskirjas 3.2 kirjeldatud 
tegevuses osalemiseks või tema selles tegevuses osalemise hõlbustamine.
3.3 Kihlvedudega seotud rikkumised



3.3.1 Järgmist käitumist käsitletakse kihlvedudega seotud rikkumisena ja selline 
käitumine on keelatud:
3.3.1.1 mis tahes vormis kihlveos osalemine, selle toetamine või edendamine, mis on 
seotud purjetamisvõistluse tulemustega manipuleerimisega, millesse EJLi liige on otseselt
või kaudselt kaasatud, sealhulgas teise isikuga kihlveo sõlmimine sellise 
purjetamisvõistluse tulemuse, käigu, lõpptulemuse, toimumise või muu aspekti 
mõjutamise kohta, millesse EJLi liige on otse või kaudselt kaasatud;
3.3.1.2 üldsusele kättesaamatu siseteabe andmine ja/või kasutamine (mis on seotud
purjetamisvõistlusega ja mida EJLi liige valdab oma positsiooni tõttu
spordivaldkonnas), mis otse või kaudselt mõjutab kihlvedusid/kihlveokvoote;
3.3.1.3 mis tahes teise isiku ajendamine, suunamine või julgustamine eeskirjas 3.3
kirjeldatud tegevuses osalema või tema selles tegevuses osalemise hõlbustamine.
3.4 Üldised rikkumised
3.4.1 Järgmine käitumine on võistlustega manipuleerimise keelu üldine rikkumine:
3.4.1.1 teadlik abistamine, varjamine või muul viisil kaasosaliseks olemine mis tahes 
tegevuse või tegevusetuse korral, mida on kirjeldatud käesolevas korras ja mille on 
toime pannud EJLi liige;
3.4.1.2 kõikide selliste pöördumiste, sellises tegevuses osalema kutsumiste või selliste 
juhtumite, mis toovad kaasa käesoleva korra ja/või võistluseeskirjade rikkumise seoses 
kihlvedudega ja/või tulemuste kokkuleppimisega, kõikide üksikasjade avaldamata 
jätmine EJLile või võistluste juhile (põhjendamatu viivitusega);
3.4.1.3 koostöö mittetegemine mis tahes põhjendatud uurimisel, mida viivad läbi EJL või 
võistluste juht või nende nimetatud isikud seoses käesoleva korraga.
4 Karistuse määramise kaalutlused
4.1 EJLi liikme igasugust katset osaleda või EJLi liikme kokkulepet mis tahes muu isikuga
osaleda tegevuses, mis toob kaasa käesoleva korra rikkumise, käsitletakse rikkumise 
toimepanekuna, olenemata sellest, kas see katse või kokkulepe tõi tegelikult kaasa 
sellise rikkumise.
4.2. Juhul kui EJLi liige viivitamata ja/või kohe kinnitab EJLile ja/või võistluste juhile, et 
ta loobub sellisest katsest või kokkuleppest, enne kui selle avastab kolmas isik, kes ei 
osale selles katses või kokkuleppes, on tegu leevendava asjaoluga määratava sanktsiooni
kehtestamisel. 


