
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 205

kuupäev: 11.06.2019
koht: EJL
algus: 15:00
osalejad: Egon Elstein, Toomas Tõniste, Tõnis Kask
peasekretär: Ott Kallas
turundus ja partnerlus: Kati Remmelkoor
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:
1. Juhatuse koosolekute ajad sügisperioodil
2. Saaremaa Merispordi Seltsi regati ülevaade
3. Purjetamise Eesti meistrivõistluste arutelu, tehnilise delegaadi ameti kinnitamine
4. Kommunikatsiooni plaani ülevaade ja kinnitamine
5. Osalemine regattide avamistel

1. Juhatuse koosolekute ajad sügisperioodil

Lepiti kokku sügisperioodi juhatuse koosolekute ja Liidupäeva toimumise ajad. 

Otsus: juhatuse koosolekud toimuvad järgmistel aegadel: 
10. september 2019 kell 15:00 
15. oktoober 2019 kell 15:00 
12. november 2019 kell 14:00 
10. detsember 2019 kell 15:00 
EJL Liidupäev toimub 12. novembril 2019 kell 16:00. 

2. Saaremaa Merispordi Seltsi regati ülevaade

Ott Kallas andis ülevaate EJL Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja esimesest etapist 
Saaremaa Merispordi Seltsi regatist. Regatt toimus 31. mail – 2. juunil Roomassaares, 
korraldaja Saaremaa Merispordi Selts. Osales kokku 137 sportlast Eestist ja Lätist. 
Võisteldi kolmes paadiklassis (Optimist, Zoom8, Laser 4.7). Pühapäeval toimusid 
finaalsõidud Zoom8 ja Laser 4.7 klassidele. Klubipoolne korraldustöö oli väga hea, kõik 
oli varakult ette valmistatud. Võistlusest otseülekannet polnud, aga tegime 
videokokkuvõtte.

3. Purjetamise Eesti Meistrivõistluste arutelu, tehnilise delegaadi ameti kinnitamine

Ott Kallas andis ülevaate vestlustest üksikute lapsevanematega EJL Purjetamise Eesti 
Meistrivõistluste sarja etapil Saaremaa Merispordi Seltsi regatil ja tegi järgmised 
ettepanekud lapsevanemate (reeglites nimetatud terminiga „tugiisik”) harimiseks ja 
vajadusel ohjeldamiseks:
- teha klubidele ettepanek korraldada klubi poolt lapsevanemate koosolek, kus 
tutvustatakse võistleja käitumist regatil (võistleja pöördub vajadusel koos treeneriga 
regati ajal sekretariaati, võistlusjuhi või protestikomitee esimehe poole) ja tutvustatakse 
EJL struktuuri (purjetaja pöördub klubi poole, klubi pöördub EJL poole, EJL arutab 
küsimusi komisjonides, EJL juhatus teeb otsuseid, EJL büroo viib otsuseid ellu);
- tehnilise delegaadi ameti kinnitamine. Tehnilise delgaadi ülesanded: Eesti MV sarja 
regattide juhendile vastavuse kontrollimine, regatti korraldava kogu nõustamine, EJL 
esindamine regatil. Tehnilised delegaadid võiksid olla Marko Saarlaid (EJL 
võistlusametnike komisjoni esimees, rahvuslik võistlusjuht), Madis Ausman (EJL 
võistlusametnike komisoni liige, rahvusvaheline võistlusjuht), Ott Kallas (EJL 
võistlusametnike komisjoni liige, EJL treenerite komisjoni juht, EJL peasekretär). 
Tehnilise delegaadi amet annab isikule regatil ametniku staatuse, tema töö segamine ja 
EJL otsuste solvav kritiseerimine „tugiisiku” poolt annab tehnilisele delegaadile võimaluse



pöörduda protestikogu poole, et viimane saaks teha vajadusel hoiatuse või määrata 
karistuse „tugiisikule” või „tugiisiku” poolt toetatud võistlejale;
- viia sisse igahommikune võistlejate ja treenerite koosolek Eesti MV regattidel, kus 
tutvustatakse eelseisva päeva plaane ja kuulatakse võistlejate ning treenerite 
tagasisidet.
Juhatus arutas Ott Kallase poolt kirjeldatud olukorda ning esitatud ettepanekuid. Juhatus 
rõhutab, et EJL-ile arvamuste ja ettepanekute esitamiseks on EJL strateegias 2017-2020 
ette nähtud suhtlemise ja otsuste tegemise skeem:

Otsus: 
- klubidele tehakse ettepanek korraldada klubi poolt lapsevanemate koosolek, kus 
tutvustatakse võistleja käitumist regatil ja tutvustatakse EJL struktuuri;
- kinnitati tehnilise delegaadi amet ning tehnilisteks delegaatideks nimetati Ott Kallas, 
Marko Saarlaid ja Madis Ausman. Tehnilise delegaadi ülesanded: Eesti MV sarja regattide
juhendile vastavuse kontrollimine, regatti korraldava kogu nõustamine, EJL esindamine 
regatil. Tehnilise delegaadi amet annab isikule regatil ametniku staatuse, tema töö 
segamine ja EJL otsuste solvav kritiseerimine „tugiisiku” poolt annab tehnilisele 
delegaadile võimaluse pöörduda protestikogu poole, et viimane saaks teha vajadusel 
hoiatuse või määrata karistuse „tugiisikule” või „tugiisiku” poolt toetatud võistlejale;
- viiakse sisse igahommikune võistlejate ja treenerite koosolek Eesti MV regattidel, kus 
tutvustatakse eelseisva päeva plaane ja kuulatakse võistlejate ning treenerite 
tagasisidet.

4. Kommunikatsiooni plaani ülevaade ja kinnitamine

Kati Remmelkoor andis ülevaate EJL-i poolt 2019. aastal välja saadetud pressiteadete 
statistikast ja meediatöö juhiseks oleva uue kommunikatsiooniplaani alustest.

Otsus: juhatus kinnitas EJL kommunikatsiooniplaani alused. Kommunikatsiooniplaani 
alused on esitatud protokolli lisas 1.

5. Osalemine regattide avamistel

Lepiti kokku EJL-i esindamine Purjetamise Eesti MV etappide ja Muhu Väina regati 
avamistel juhatuse liikmete ja peasekretäri poolt. 

lõpp: 16:40

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president



Lisa 1

EJL KOMMUNIKATSIOONITEGEVUSTE TAKTIKALINE PLAAN

Purjetamisnädala eelinfo pressiteatena kogu spordimeediale: 

 võistlusnädala esmaspäeval meediale informatiivne pressiteade kogu nädala jooksul 
toimuvatest purjetamisvõistlustest, kus osalevad Eesti sportlased (Purjetamisnädal).

Võistluse tüüp: 

 olümpiaklasside MM, olümpiaklasside EM, WS MK etapid, noorteklasside ja 
olümpiaklasside juunioride MM, noorteklasside ja olümpiaklasside juunioride EM, 
purjelaua (mitteolümpiaklassid) MM, purjelaua (mitteolümpiaklassid) EM, kiiljahtide 
MM, kiiljahtide EM, jääpurjetamise MM, jääpurjetamise EM, Purjetamise Eesti MV 
sarja regatt, purjelaua (mitteolümpiaklassid) Eesti MV, kiiljahtide Eesti MV, 
jääpurjetamise Eesti MV, Muhu Väina regatt

Võistluse tüüp 1: 

 olümpiaklasside MM, olümpiaklasside EM, WS MK etapid

Teadete edastamise kanalid ja kord: 

 ametlik pressiteade avapäeva tulemuste kokkuvõttest

 avapäeva tulemuste kajastus pressiteate alusel sotsiaalmeedias, puri.ee kodulehel ja 
sport.postimees.ee

 ametlik pressiteade kuld-/hõbe-/pronksgruppi jõudmisest ja kohast võistlustel ehk 
kvalifikatsioonisõitude lõpus (koos sportlaste/treenerite kommentaaridega)

 kuld-/hõbe-/pronksgruppi jõudmisest kajastus pressiteate alusel sotsiaalmeedias, 
puri.ee kodulehel ja sport.postimees.ee

 ametlik pressiteade , kui sportlane/sportlased on üldarvestuses kuldgrupis või kohal 
vähemalt esimese 25 seas (koos sportlaste/treenerite kommentaaridega)

 kajastus pressiteate alusel, kui sportlane/sportlased on üldarvestuses kuldgrupis või 
kohal vähemalt esimese 25 seas sotsiaalmeedias, puri.ee kodulehel ja 
sport.postimees.ee

 ametlik pressiteade võistluse lõpus (koos sportlaste/treenerite kommentaaridega)

 kajastus pressiteate alusel võistluse lõpptulemustest sotsiaalmeedias, puri.ee kodulehel
ja sport.postimees.ee

Võistluse tüüp 2: 

 noorteklasside ja olümpiaklasside juunioride MM, noorteklasside ja olümpiaklasside 
juunioride EM

Teadete edastamise kanalid ja kord: 



 ametlik pressiteade avapäeva tulemuste kokkuvõttest (koos sportlaste/treenerite 
kommentaaridega)

 avapäeva tulemuste kajastus pressiteate alusel sotsiaalmeedias, puri.ee kodulehel ja 
sport.postimees.ee

 ametlik pressiteade võistluse lõpus (võiks olla lisatud sportlaste kommentaar(id))

 kajastus pressiteate alusel võistluse lõpptulemustest sotsiaalmeedias, puri.ee kodulehel
ja sport.postimees.ee

Võistluse tüüp 3: 

 purjelaua (mitteolümpiaklassid) MM, purjelaua (mitteolümpiaklassid) EM

Teadete edastamise kanalid ja kord: 

 pressiteate väljasaatmine Eesti Purjelaualiidust saabunud alginfo põhjal võistluse 
lõpus.

 tulemuste kajastus Eesti Purjelaualiidust saabunud alginfo põhjal sotsiaalmeedias, 
puri.ee kodulehel ja sport.postimees.ee

Võistluse tüüp 3: 

 kiiljahtide MM, kiiljahtide EM

Teadete edastamise kanalid ja kord: 

 pressiteade heade tulemuste korral võistluse lõpus, väga heade tulemuste korral lisaks 
võistluse kestel (kvalifikatsiooni lõppedes)

 tulemuste kajastus pressiteate põhjal sotsiaalmeedias, puri.ee kodulehel ja 
sport.postimees.ee

 nõrga tulemuse korral kajastus ainult puri.ee, sport.postimees.ee ja sotsiaalmeedias

Võistluse tüüp 4: 

 jääpurjetamise MM, jääpurjetamise EM, jääpurjetamise Eesti MV

Teadete edastamise kanalid ja kord: 

 ametlik pressiteade võistluste avapäeval või päev enne võistlusi Eesti Jääpurjetamise 
Liidust saabunud alginfo põhjal

 avapäeva tulemuste kajastus Eesti Jääpurjetamise Liidust saabunud alginfo põhjal 
sotsiaalmeedias, puri.ee kodulehel ja sport.postimees.ee

 ametlik pressiteade võistluste lõpus Eesti Jääpurjetamise Liidust saabunud info ja 
tulemuste põhjal

 lõpptulemuste kajastus Eesti Jääpurjetamise Liidust saabunud alginfo põhjal 
sotsiaalmeedias, puri.ee kodulehel ja sport.postimees.ee

Võistluse tüüp 5: 



 Purjetamise Eesti MV sarja regatt

Teadete edastamise kanalid ja kord: 

 ametlik pressiteade võistluse toimumise nädala neljapäeval

 eelteate kajastus sotsiaalmeedias ja puri.ee kodulehel

 ametlik pressiteade ja galerii iga päeva järel tulemuste kokkuvõttena enne 20.00

 iga võistluspäeva tulemuste kajastus pressiteate põhjal sotsiaalmeedias, puri.ee 
kodulehel ja sport.postimees.ee

 ametlik pressiteade võistluse lõpus (koos sportlaste kommentaaridega) enne 20.00

 lõplike tulemuste kajastus pressiteate põhjal sotsiaalmeedias, puri.ee kodulehel ja 
sport.postimees.ee

Võistluse tüüp 6: 

 purjelaua (mitteolümpiaklassid) Eesti MV

Teadete edastamise kanalid ja kord: 

 ametlik pressiteade võistluste avapäeval või päev enne Eesti Purjelaualiidust saabunud
alginfo põhjal

 avapäeva tulemuste kajastus Eesti Purjelaualiidust saabunud alginfo põhjal 
sotsiaalmeedias, puri.ee kodulehel ja sport.postimees.ee

 ametlik pressiteade võistluste lõpus Eesti Purjelaualiidust saabunud info ja tulemuste 
põhjal

 lõpptulemuste kajastus Eesti Purjelaualiidust saabunud alginfo põhjal sotsiaalmeedias, 
puri.ee kodulehel ja sport.postimees.ee

Võistluse tüüp 7: 

 kiiljahtide Eesti MV

Teadete edastamise kanalid ja kord: 

 ametlik pressiteade võistluste avapäeval 

 avapäeva tulemuste kajastus pressiteate põhjal sotsiaalmeedias, puri.ee kodulehel ja 
sport.postimees.ee

 ametlik pressiteade võistluste lõpus 

 lõpptulemuste kajastus pressiteate põhjal sotsiaalmeedias, puri.ee kodulehel ja 
sport.postimees.ee

Võistluse tüüp 8: 

 Muhu Väina regatt

Teadete edastamise kanalid ja kord: 



 ametlik pressiteade võistluste avapäeval või päev enne Muhu Väinastt saabunud 
alginfo põhjal

 avapäeva tulemuste kajastus Muhu Väinast saabunud info põhjal sotsiaalmeedias, 
puri.ee kodulehel ja sport.postimees.ee

 ametlik pressiteade võistluste lõpus korraldajalt  saabunud info ja tulemuste põhjal

 lõpptulemuste kajastus Muhu Väinast saabunud info põhjal sotsiaalmeedias, puri.ee 
kodulehel ja sport.postimees.ee

Pressiteadete koostamise alused
1. Eelpressiteate struktuur (edastamiseks enne võistluste algust)
Pealkiri
Kuupäev
Avalõik - kokkuvõtlik ülevaade
Korralduslik info (aeg, koht, osalevad riigid, osalejate arv)
Eesti esindaja(te) taustainfo (võistlejate nimi, vanus, võistlusklass. Treeneri nimi, 
kontaktandmed)
Muu asjakohane taustainfo (võistluste koduleht, võistluse varasem taust)
Info fotode kohta (kuhu laetakse üles võistluste fotod)
Info videote kohta (kuhu laetakse üles võistluste videod)
Info online-ülekannete kohta (kust saab vaadata live-võistlust)
Info muude manuses olevate failide kohta, kui on
Lingid 
Sponsorid (Liidu sponsorite tekstiblokk)
Lisainfo kontaktid

2. Pressiteate struktuur (edastamiseks võistluste ajal ja lõppedes)
Pealkiri
Kuupäev
Avalõik – lühiülevaade võisltusest (baseerub eelpressiteate infol)
Tulemus(t)e lühikokkuvõte
Sportlase/Treeneri tsitaat
Fotod (link võistluste fotoalbumisse)
Videod (link võistluste videoalbumisse)
Sponsorid (Liidu sponsorite tekstiblokk)
Lisainfo kontaktid
NB! Alates 2018 võtab EJL eesmärgiks toota võimalikult palju video-pressiteateid (pikkus 
maksimaalselt 3min, võistleja ja/või treeneri kommentaariga emotsionaalne klipp otse 
sündmuskohalt)

Pressiteate alapunktid ja nende sisu



1. Pealkiri
Pealkiri võtab lühidalt ja konkreetselt kokku uudise kõige olulisema sisu.
Pealkiri vormistatakse ülejäänud tekstist veidi suuremas ning bold tüüpi šriftis ning 
see peaks edasi andma võimalikult konkreetseid fakte - näiteks rahvusvahelise 
võistluse puhul parima eestlase tulemus.
Pealkiri peab olema nii lühike kui võimalik – arvestada tuleb meilboksi subjektirea 
piirangutega. Pealkirja ainult äärmiselt vajalik info, tuleks kasutada lühendeid (MM, 
EM, MK-etapp, mitte maailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused, Maailma 
karika etapp), sportlase nime puhul võiks kasutada lühiduse nimel ainult 
perekonnanime. Välja võiks jätta geograafilised asukohad (nt Miami jt).

2. Avalõik ehk liid
Avalõik vormistatakse bold tüüpi šriftis ja see peaks võimalikult lühidalt (1-2 lauset) 
võtma kokku võistluse kohta kõige olulisema: võistluse nimi/tüüp, toimumiskoht, 
hetkeseis (kas on lõppenud esimene võistluspäev, kvalifikatsioon, võistlus on läbi 
saanud või muud sarnast), välisvõistluse puhul – üldsõnaliselt, kuidas on eestlastel 
läinud.

3. Sisu
Esimeses lõigus kirjeldada veidi pikemalt võistluse käiku, tingimusi ning anda muud 
huvipakkuvat üldisemat tüüpi informatsiooni.
Järgmistes lõikudes kajastada olenevalt võistluse tüübist klasside ja/või sportlaste 
kaupa tulemusi. Eesti regati puhul mainida ära esikolmikud ja klassis võistelnud 
paatide arv. Välisvõistluse puhul esitada Eesti sportlaste tulemuste paremuse 
järjekorras ning mainida liider (liidrid) ning võistlejate üldarv antud klassis. 
Võimalusel lisada sportlaste või treenerite kommentaarid: kuidas läks, millised olid 
olud võistluspaigas (tuul, laine, hoovused), huvipakkuvamad situatsioonid või muud 
taolist. Tsitaat võib suurendada kajastuse tõenäosust.
Eraldi lõigus pressiteate lõpuosas tuua välja, millal võistlus lõppeb ja mitu sõitu on 
plaanis üldse pidada (kui tegemist on vaheteatega) või muud sarnast informatsiooni. 
Lisada link võistluse kodulehele, kust on võimalik saada lisainformatsiooni ning leida 
tulemused.
Kui on tegemist võistlussarja etapiga, anda viimases lõigus lühike ülevaade sarjast 
ning lisada link sarja kodulehele, kust on võimalik saada lisainformatsiooni ning leida 
tulemused.

4. Foto/video andmed
Märkida ära, keda on pressiteatele lisatud fotol/videol kujutatud ning kes on foto/video
autor. Fotod/video tuleks saata lingina nii madal- kui võimalusel ka 
kõrgresolutsioonis. 

5. Lisainformatsiooni andva isiku kontaktandmed
Lisainformatsiooni andva isiku nimi, amet/positsioon organisatsioonis, 
mobiiltelefoninumber (mitte lauanumber), e-posti aadress, vastava organisatsiooni 
kodulehekülg. Lisainfo kontaktiks märgitav isik peab olema nendel kontaktidel 
kättesaadav – kui ei ole, siis pole teda mõtet sinna märkida.



Saatmine
Oluline on operatiivsus.
Tuleb jälgida, et teade on korralikult vormistatud ja korralikus eesti keeles.
Vormistamise reeglid:

 „To“ („Kellele“) reale märkida iseenda aadress

 „Bcc“ („Pimekoopia“) reale märkida meedia aadressid

 „Subject“ („Teema“): pressiteate pealkiri

 Pressiteate tekst on e-kirja tekstis. Manusena pressiteate teksti wordi- ega pdf-failis 
mitte kaasa panna!

 Manustesse panna ainult fotod, tulemustefailid jms


