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1. Urmas Sõõrumaa - EOK tegevuste ülevaade

EOK president Urmas Sõõrumaa andis ülevaate EOK täitevkomitee ja komisjonide 
tööpõhimõtetest, tegevusvaldkondadest ning arengusuundadest. Samuti selgitas Urmas 
Sõõrumaa Team Estonia ning Sport Koolis projektide olemust ja eesmärke.

2. Liidupäeva kutse

Juhatus vaatas läbi 14. mail toimuva EJL Liidupäeva päevakorra projekti.

Otsus: 14.05.2019 toimuvaks EJL Liidupäevaks kinnitati järgmine päevakord:
- 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne
- 2019. aasta hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine
- Täiendatud 2019. aasta eelarve kinnitamine

3. 2019. aasta täiendatud eelarve

Juhatus töötas läbi EJL-i 2019. aasta täiendatud eelarve projekti.

Otsus: EJL-i 2019. aasta täiendatud eelarve projekt kiideti heaks EJL Liidupäevale 
kinnitamiseks esitamiseks.

4. 2018. aasta majandusaasta aruanne

Juhatus vaatas läbi EJL-i 2018. aasta majandusaasta aruande.

Otsus: EJL-i 2018. aasta majandusaasta aruanne kiideti heaks EJL Liidupäevale 
kinnitamiseks esitamiseks.

5. Narva Purjespordi- ja Jahtklubi avaldus EJL liikmeskonnast välja astumiseks

Juhatus vaatas läbi Narva Purjespordi- ja Jahtklubi avalduse EJL liikmeskonnast välja 
astumiseks seoses aktiivse tegevuse lõpetamisega.



Otsus: Narva Purjespordi- ja Jahtklubiga suheldakse täiendavalt, et selgitada välja, 
millised on põhjused aktiivse tegevuse lõppemise taga ning küsimust arutatakse seejärel 
uuesti.

6. Eesti Draakon llassi purjetajate liidu EJL liikmeks astumise avaldus

Juhatus vaatas läbi Eesti Draakon klassi purjetajate liidu EJL liikmeks astumise avalduse 
koos lisadokumentidega.

Otsus: Eesti Draakon klassi purjetajate liit võeti vastu EJL liikmeks.

7. Avamere päästekursuse korraldamine

Ott Kallas andis ülevaate algatusest korraldada Eestis avamere päästekursus (World 
Sailing Approved Offshore Personal Survival Course). Eestis on olemas nõudlus selle 
kursuse järele esmajoones avamere soolopurjetajate poolt, kuna neil regattidel nõutakse
osalemise eeldusena vastava kursuse läbimise tunnistust. Kursus võiks olla teostatud 
Intours OÜ poolt vastavalt OSR Lisa G-le koostöös EJL-ga. Intours OÜ-l on olemas 
varustus antud kursuse korraldamiseks ning instruktoritel Madis Ausmanil ja Ain Roosmal
on olemas selleks vajalikud litsentsid. EJL-i ülesandeks oleks kursuse OSR-le vastavuse 
jälgimine, tunnistuste väljastamine, kursuse müük puri.ee keskkonnas. Peaksime sellise 
kursuse korraldamise kinnitama World Sailingus.
Juhatus arutas esitatud ettepanekut.

Otsus: avamere päästekursuse korraldamine Eestis Eesti Jahtklubide Liidu ja Intours OÜ 
koostöös kiideti heaks.

8. Purjetamise Eesti MV sarja kalendri täiendamine

Ott Kallas andis ülevaate Eesti Purjelaualiidu poolt laekunud ettepanekutest Purjetamise 
Eesti Meistrivõistluste sarja kalendri täiendamiseks purjelauavõistluste osas:
1. Baltic Cup Estonia, 14.-16.06, toimub Pärnus. Võistlusklassid: Techno 293, RS:X, 
Formula, Foil. Korraldaja: EPL.
2. Surf Eesti MV 2, 6.-8.09, toimub Tallinnas Pirital. Võistlusklassid: Techno 293, RS:X, 
Formula, Foil. Korraldaja: EPL.
3. Tallinna Nädala regatt, 20.-22.09, võistlusklasside hulka lisada Techno 293, Formula, 
Foil. Korraldaja purjelauaklasside osas: EPL.
EPL-i ettepanek on muuta EJL-i poolt koostatud Eesti MV korraldamise juhendis punkti 5 
selliselt, et Formula naised saaksid sarja regattide autasustamisel samuti medalid, juhul 
kui võistlusklassi registreerub vähemalt neli võistlejat (sarja kokkuvõttes seda arvestust 
ei autasustata):
5) Formula üldarvestus
- Formula naised (Eesti MV medaleid ei anta)
- Formula Master meesvõistlejad sünd. 1983 ja varem, ning naisvõistlejad
sünd. 1988 ja varem
- Formula Grand Master meesvõistlejad sünd. 1973 ja varem, ning
naisvõistlejad sünd. 1978 ja varem
- Formula U20 sünd. 2000 või hiljem (Eesti MV medaleid ei anta)
- Formula U17 sünd. 2003 või hiljem (Eesti MV medaleid ei anta)
- Formula Lightweight (kergkaal) võistlejad kes kaaluvad alla 75 kg (Eesti
MV medaleid ei anta)
Ott Kallas esitas ettepaneku viia Tallinna Nädala regatt läbi Haven Kakumäe 
jahisadamas. Haven Kakumäe on väga huvitatud, et Eesti MV etapp toimuks nende 
juures ning Kakumäe sadam on igati sobiv taolise võistluse läbiviimiseks.



Otsus: kinnitati EPL-i ettepanekud Purjetamise Eesti meistrivõistluste sarja kalendri ning 
korraldamise juhendi täienduste osas ning Tallinna Nädala regati asukohaks kinnitati 
Haven Kakumäe jahisadam.

9. Muud küsimused

- Purjetajate varustuse saatmine Jaapanisse

Ott Kallas andis ülevaate Jaapanis ja Uus-Meremaal võistlevate purjetajate varustuse 
transpordi organiseerimisest. Konteineriga toetab meid 2 aastat Schenker ning selle 
veokulud katab EOK.

- BluSail24 paatidega purjetamise võimalus Tallinna Merepäevadel

Lauri Väinsalu andis ülevaate plaanist pakkuda inimestele Tallinna Merepäevadel 
Lennusadamas ja Haven Kakumäel BluSail24 paatidega purjetamise võimalust. 
Sealjuures oleksid mingi osa päevast paatidel ka meie tuntumad sportlased, et liitu ja 
meie tegevust esile tõsta. Ürituse saab lülitada Tallinna Merepäevade programmi ja 
Tallinna Kultuuriamet on valmis katma selle kulud. EJL-i poolt võiks olla 
turundustegevus. Purjetada soovijatele võiks kehtestada ka väikese piletihinna.
Juhatus kiitis algatuse igati heaks. Arutati üritusele sponsorite leidmise võimalusi.

- 2020 talisurfi MM-i korraldamine Eestis

Ott Kallas andis ülevaate arengutest suhtluses Eesti Purjelaualiiduga 2020 talisurfi MM-i 
korraldamise osas Eestis. Hetkel ei ole EPL-ist tagasisidet saabunud. 
Juhatus teeb 2020 talisurfi MM-i korralduse osas otsuse e-maili koosoleku vormis pärast 
EPL-ist tagasiside saabumist.

lõpp: 17:30

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president


