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1. Ülevaade talisurfi EM korraldamisest
2. Purjetamise Eesti MV sarja kalendri täiendamine ja korraldamise juhendi kinnitamine
3. Tippspordi mudeli kinnitamine
4. Ülevaade Purjetamisakadeemia tegevustest, muudatus struktuuris
5. Tallinna saavutusspordi toetuse kasutamine
6. Muud küsimused
- Juhatuse aprillikuu koosoleku aja muutmine

1. Ülevaade talisurfi EM korraldamisest

Tõnis Kask andis ülevaate talisurfi EM-i korraldamisest Eestis 22.-24.02.2019.
Jää- ja ilmaolud võimaldasid võistluse pidada Võrtsjärvel Vaiblas. Planeeritud programm 
täideti täismahus. Sõidud peeti kolmel päeval, kahel rajal ja kolmes distsipliinis - kurss, 
slaalom ja GPS kiirussõit. EM-il osales 64 sportlast kuuest riigist. Eestlastest osalejate 
hulk (23) oli meeldivalt suur, eriti just noorte (U17) seas (6). Väga edukalt käivitus ka 
rahvusvaheline noorte talisurfarite toetusprogramm, mille kaudu tõime EM-le 15 noort 
võistlejat (Eestist, Lätist, Soomest, Poolast ja Leedust). Lohe klassi osalus (11) jäi 
paraku loodetust väiksemaks, sest IKA juht Markus Schwendtner korraldas samaaegselt 
nii-öelda konkureeriva võistluse. Tiiva klassis oli kohal 1 võistleja - klass ei täitunud. 
Võistlejate koguarvult ületasid Euroopa meistrivõistlused käesoleva aasta talisurfi MM-i 
(WISSA). Populaarse purjekelgu klassi konkurents oli EM-il oluliselt kõrgem kui kaks 
nädalat varem USA-s peetud MM-il. Kohal olid kõik viimaste aastate maailmameistrid.
EM-i juhtisid Eesti parimad rahvusvahelise kategooria võistlusametnikud. Meeskonna 
töös osalesid veel  jäämeister, videomees ja meediajuht. Ametnike koosseis oli pingelise 
eelarve tõttu küll planeeritust pisut väiksem, kuid saime kuidagi hakkama. Suuremaid 
õnnetusi ja vigastusi õnneks ei juhtunud.
Päeva kokkuvõtted avaldati igapäevaselt nii AK spordiuudistes kui online meedias. 
Võistluse järelkajas ollakse väga tänulikud, et koostöös EJL-ga õnnestus Eestisse tuua 
rahvusvaheline talisurfi tiitlivõistlus. Rahvusvaheline alaliit pidas EM-i korraldust 
professionaalseks ning kinnitas veelkord tiimile tehtud pakkumist korraldada 2020. aasta
talisurfi maailmameistrivõistlused Eestis.
EM-i toetas neli erasponsorit, riigi vahendeid õnnestus hankida neljast kanalist. Võistluse 
eelarve jäi tasakaalu.
Juhatus arutas 2020 talisurfi MM-i korraldamist Eestis ning leidis, et WISSA-lt ametliku 
korraldamise ettepaneku laekumise järel räägitakse antud küsimuses läbi Eesti 
Purjelaualiidu ja Eesti Lohesurfiliiduga.

2. Purjetamise Eesti MV sarja kalendri täiendamine ja korraldamise juhendi kinnitamine

Ott Kallas andis ülevaate Eesti MV sarja kalendri täiendustest. Eesti Purjelaualiidu sisendi
põhjal on ettepanek lisada sarja kalendrisse kaks regatti purjelauaklassidele. 2019 Eesti 
MV sarjaga soovib liituda ka F18 klass ning ettepanek on lisada nad võistlusklassina 
Pärnu Purjetamisnädala ja Tallinna Nädala regati etappidele.
Ott Kallas andis ülevaate Eesti Optimist Klassi Liidu pöördumisest, millega taodeldakse 
Eesti MV sarjas Optimist klassile finaalsõitude mitte pidamist. EJL võistlusametnike ja 
treenerite komisjonide ühiskoosolekul otsustati samas küsimuses, et kõigile klassidele 
tuleks võimalusel pidada finaalsõite kuid suurearvuliste klasside puhul peaks pidama 



ainult kahele klassile finaalsõite selleks et vähendada finaalsõitudes mitte osalevate 
purjetajate jaoks regati lõpetamise ootamise aega.
Ott Kallas andis ülevaate 2019 Eesti MV korraldamise juhendi projektist. Antud juhend 
sätestab sarja reeglid ja regattide korraldajatele esitatavad nõuded.

Otsus: juhatus kinnitas 2019 Eesti MV sarja kalendrisse järgmised regatid: 
Estonian Baltic Cup 14.-16. juuni – Techno 293, RS:X, Formula, Foil;
Surf EMV 2 6.-8. september -  Techno 293, RS:X, Formula, Foil.
F18 klass lisati 2019 Eesti MV sarja Pärnu Purjetamisnädala ja Tallinna Nädala regati 
võistlusklasside hulka.
Kinnitati Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2019 korraldamise juhend.

3. Tippspordi mudeli kinnitamine

Ott Kallas andis ülevaate lõplikust tippspordi mudeli projektist.
Leiti, et järgmise sammuna lepitakse kokku kohtumine EOK esindajatega, et neile EJL 
tippspordi mudelit tutvustada.

Otsus: juhatus kinnitas EJL tippspordi mudeli, kus tabeli kujul esitatud arengumudel 
tuleb muuta püramiidi kujuliseks. EJL tippspordi mudel on esitatud protokolli lisas 1.

4. Ülevaade Purjetamisakadeemia tegevustest, muudatus struktuuris

Ott Kallas andis ülevaate Purjetamise Akadeemia kevadlaagritest ja purjetajate arengust.
Purjetamisakadeemia 2018.a. eelarve täitmine valmib lähiajal koos EJL-i 2018.a. 
üldeelarve täitmisega. Akadeemia finantseerimiseks on koostamisel 
Kultuuriministeeriumile esitatav toetuse taotlemise projekt. Lisaks on vajalik koostada 
Akadeemiale selge ja atraktiivne müügiprojekt, mille abil leida toetajaid nii kohalike 
omavalitsuste seast kui mujalt avalikust ja erasektorist.
Ott Kallas tegi ettepaneku Purjetamisakadeemia struktuuri muutmiseks järgmiselt:
1. viia klass 29er üle klubi tasandile ja rohkem mitte võtta 29er purjetajaid 
akadeemiasse. 29er klassi arvukuse kasvatamiseks on mõistlik see klass hoida klubides 
ja mitte forsseerida nii noori purjetajaid akadeemia tegevusega. Akadeemias on juba 
alustatud 49erFX klassi arendamisega nii poistele kui tüdrukutele olümpiaklassi 
järelkasvu klassina. 29er paatkonna hea kaal on 115-125 kg vahel ja 49erFX hea kaal on
130-140 kg vahel, seega on võimalik oluliselt varem minna üle 29er-ilt 49erFX-le kui seni
seda on tehtud. Õigeaegne klassivahetus soodustab sportlase arengut nii vaimselt kui 
füüsiliselt. Sellega seonduvalt oleme tippspordi mudelis teinud muudatused 29er klassi 
vanusepiiri osas, mis kahepaatide projekti algusest saati oli kunstlikult kõrge ehk U21. 
Uus vanusepiir oleks U19;
2. kinnitada uue akadeemiasse sisenemise kahepaadi klassina poistele ja tüdrukutele 
49erFX.

Otsus: juhatus kinnitas Purjetamise Akadeemia struktuuri muudatused, mille kohaselt 
29er ei ole enam akadeemia klass ning selle asemel on akadeemiasse sisenemise 
kahepaadi klass poistele ja tüdrukutele 49erFX.

5. Tallinna saavutusspordi toetuse kasutamine

Ott Kallas andis ülevaate Tallinna linna loodud uuest võimalusest spordialaliitudel 
taodelda toetust Tallinnas elavatele täiskasvanud tippsportlastele tiitlivõistlustel (s.t. 
Euroopa ja/või maailmameistrivõistlustel) osalemise kulude katteks sihtotstarbega 
majutus- ja transpordikulude katteks. Taotlesime antud toetust samadele sportlastele, 
kes said esitatud riiklikule saavutusspordi toetusele, lisaks mitte-olümpiapurjetamise 
medalistidele. Toetust saime taodelda ainult sportlastele, kelle ametlik elukoht on 
Tallinnas.
Tallinn otsustas toetada kahes paatkonnas purjetavat kolme sportlast kokku 10 000 
euroga. Toetatavateks sportlasteks on Deniss Karpak ning Juuso ja Henri Roihu. Toetust 



saab kasutada ainult EM-i ja MM-i majutus- ja transpordikulude katmiseks. Tallinna linn 
ei ole omalt poolt seadnud kriteeriume, kuidas toetuse summat nimetatud sportlaste 
vahel jaotada.
Arutati, kuidas jaotada Tallinna linna saavutusspordi toetus Deniss Karpaki ning Juuso ja 
Henri Roihu vahel.

Otsus: juhatus otsustas jaotada Tallinna linna saavutusspordi toetuse sportlaste Deniss 
Karpaki ning Juuso ja Henri Roihu vahel, lähtudes EJL-i juhendites kehtivast loogikast, 
mille kohaselt rakendub kahepaatide puhul koefitsient 1,8. Toetuse summa 10 000 eurot 
jaguneb kahe paatkonna vahel seega järgmiselt: Deniss Karpak 3571.50 eurot, Juuso ja 
Henri Roihu 6428.50 eurot.

6. Muud küsimused

- Juhatuse aprillikuu koosoleku aja muutmine

Otsus: juhatuse aprillikuu koosolek toimub 16.04 asemel 24.04 kell 15.

lõpp: 16:50

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president
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