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

Narva Purjespordi- ja Jahtklubi EJL-i liikmeskonnast välja astumise küsimuses on tulnud 
järgmine lisainfo: Narva Purjespordi- ja Jahtklubis enam aktiivset tegevust ei toimu. 
Aktiivne tegevus on liikunud teise ühingusse, Narva-Jõesuu Purjespordikooli, kellel on 
edaspidi plaanis EJL-i liikmeks astuda.

Otsus: Narva Purjespordi- ja Jahtklubi arvati klubi avalduse alusel EJL-i liikmeskonnast 
välja.

2. Liidupäeva läbiviimine

Arutati 14.05.2019 Liidupäeva läbiviimise korralduslikke küsimusi.

3. Eesti Purjetamise Liiga noorte toetamine

EJL avamere komisjonilt on laekunud ettepanek toetada EJL-i poolt poole osavõtutasu 
ulatuses ehk 600 euroga 2019. aastal Eesti Purjetamise Liigas võistlevaid noorte tiime. 
Esimesel etapil osales 6 noorte tiimi ning ettepanek on toetada igat noorte tiimi 600 
euroga avamerepurjetamise toetuse realt, kuhu laekuvad tulud 2018. aastal sisse viidud 
ESTLYS mõõdukirja hinnatõusust ning reklaamilubade tasudest.
Juhatus arutas avamere komisjoni ettepanekut.

Otsus: juhatus otsustas toetada 2019. aastal Eesti Purjetamise Liigas igat võistlevat 
noorte tiimi 600 euroga osavõtumaksu osas.

4. Võistlusametnike toetamine Eesti MV regattidel

EJL võistlusametnike komisjoni ettepanek on toetada atesteeritud võistlusametnikke 
Eesti MV regattidel samal põhimõttel nagu seda tehti 2018. aastal.
Juhatus arutas võistlusametnike komisjoni ettepanekut.

Otsus: juhatus kinnitas atesteeritud võistlusametnike toetamise põhimõtted 2019. aasta 
Eesti MV regattidel.

5. NordicSF kevadkoosoleku ülevaade



Ott Kallas andis ülevaate 26.-27. aprillil 2019 toimunud Põhjamaade purjetamisliidu 
NordicSF kevadkoosolekul käsitletud olulisematest teemadest:
- Väljalangevus purjetamises peale Optimist klassi, vanuses 16-18 (Taani probleem), 
põhjuseks lapsevanemate poolne forsseerimine noores eas;
- World Sailingu presidendi Kim Anderseni info: WS Governance temaatika (võim peaks 
olema juhatuse käes AGM-i vahelisel ajal); e-sailing hoida WS kontrolli all; Finn klass 
vaevalt OM-le tagasi saab (ainult läbi 2019 AGM-i või 20+ lisakohta OM-l); 2024 OM 
segakahepaat on ilmselt 470, kuna vastab ülesandele ja on mitme litsentseeritud 
ehitajaga klass, Martinez case (tulevikus peaks olema WS paneel, mis otsustab MNA 
otsuse üle); Parapurjetamine ei saanud 2024 OM-le, kuna on kallis korraldada IOC-le 
(võibolla tuleb Test Event 2024);
- EUROSAF: keegi NordicSF-st ei osalenud EUROSAF kevadkoosolekul. EUROSAFi 
tegevuses ei nähta MNA-de jaoks piisavalt seotust ja kasu;
- Nordic Club Sailing Championships - Soome koordineerib;
- Nordic Parasailing Champonships - Rootsi koordineerib;
- NordicSF strateegia uuendamine 2019 sügisel;
- regattide manageerimise süsteemi SailArena esitlus rootslaste poolt;
- Rootsi Plastimist projekt - taaskasutatud plastikust tehtud Optimistid mere ja randade 
puhastamise projekti promo jaoks;
- Leedukad on ostnud VOR 65 jahi ning soovivad osaleda Nordic meeskonnaga 2021-
2022 Ocean Race’il;
- Sponsorluse probleem, mis tuleneb sellest, et firmad ei taha olla seotud tippudega vaid 
massidega. Arutati NordicSF ühise sponsorlusprojekti loomise võimalust ning ühise OM 
2024 kiiljahi projekti võimalust.

6. WISSA 2020 talisurfi MM-i korraldamine

Juhatus vaatas läbi Eesti Purjelaualiidult laekunud kirja WISSA 2020 MM-i korraldamise 
osas Eestis. Kokkuvõtvalt, arvestades strateegilist lõppeesmärki, ei ole EPL-il 
vastuväiteid selle kohta, kui EJL on 2020.a. WISSA talisurfi MM-i peakorraldaja. 

Otsus: juhatus kinnitas WISSA 2020 MM-i korraldamise EJL-i poolt ning otsustas saata 
vastava kinnituskirja WISSA-le.

7. Muud küsimused

- e-jahtklubi algatus

Egon Elstein andis ülevaate EJL arenduskomisjoni poolt algatatud ning 2017 Eesti 
Purjetamise Kongressil välja käidud e-jahtklubi idee olemusest: 1) on hulk inimesi, 
näiteks noorpurjetajate lapsevanemad, kellele purjetamine korda läheb, kuid kes ei ole 
samas alaga nii tihedalt seotud, et mõne jahtklubi liikmeks astuda. Nemad võiks kaasata 
e-jahtklubi liikmelisuse kaudu, mis seisneks liikmepileti soetamises mTasku keskkonna 
kaudu. Ühelt poolt saaksime sellega oluliselt suurendada ala kandepinda, teisalt annaks 
e-jahtklubi liikmelisus erinevaid soodustusi; 2) puri.ee veebipood ei ole kõige parema 
kasutusmugavusega ning saaksime edaspidi rakendada mTaskut ühtlasi meie e-poes 
müüdavate toodete ja teenuste soetamisel.
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