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1. Kohtumine EOK presidendi kandidaat Tõnu Tõnistega

EOK presidendi kandidaat Tõnu Tõniste andis juhatusele ülevaate oma olulisematest 
tegevustest EOK asepresidendina ning plaanidest, mida soovib ellu viia EOK presidendiks 
saamisel.

2. Eesti MV sarja formaat Optimist klassile

Juhatus arutas EJL treenerite komisjoni ja EOKL-i ettepanekuid Eesti MV Optimist klassi 
formaadi osas.
Arutelu tulemusel jõuti seisukohale, et kuna meie tänane süsteem näeb ette EJL 
komisjonide ettepanekutega arvestamist, peetakse vajalikuks, et EJL treenerite komisjon
kui ekspertide kogu arutab EOKL-i poolt üldkoosoleku järel esitatud Optimist klassi Eesti 
MV U12 vanusepiiranguga formaadi ettepanekut ning esitab juhatusele oma seisukoha 
selles küsimuses. Samuti on vajalik, et treenerite komisjon arutab EOKL ettepanekut 
Optimist klassi sisenejate sarja rahastamiseks noorte tippspordi tabelis.

Otsus: juhatus palub EJL treenerite komisjonil arutada EOKL-i üldkoosoleku järel esitatud
Optimist klassi U12 vanusepiiranguga Eesti MV formaadi ettepanekut ja esitada selles 
küsimuses oma seisukoht, samuti palutakse komisjonil arutada Optimist klassi sisenejate
sarja rahastamist noorte tippspordi tabelis. Vajadusel teeb juhatus oma otsuse antud 
küsimustes jooksvalt e-maili teel pärast komisjoni seisukohtade saamist.

3. Meresõber ülevaade

Ott Kallas andis ülevaate poolteist aastat väldanud suhtlusest Päästeametiga, eesmärgiga
laiendada nendega koostöös Meresõbra programmi talvisele ajale. Üks tehniline vahend 
talvise programmi käivitamiseks on purjetamissimulaator. Veebruaris saime 
Päästeametist otsuse, et nad toetavad purjetamissimulaatori ostu ja sellega Meremessil 
osalemist. Antud simulaatoriga osaletakse edaspidi Päästeameti teavituskoolitustel ja 
ohutuspäevadel ning käiakse talvel koolides lastele veeohutuse ning purjetamise 
temaatikat tutvustamas. Kahjuks selgus äsja, et meil ei ole võimalik tootjalt Meremessi 
ajaks simulaatorit kätte saada ning peame nüüd Päästeametiga suhtlema, kas saame 
seda projekti siiski rakendada alates järgmistest Päästeameti ohutusalastest üritustest.

4. Muud küsimused

- Eesti MV sarja ajakava muudatused:



Ott Kallas andis ülevaate Eesti Purjelaualiidust tulnud ettepanekutest teha Eesti MV sarja 
purjelaua etappide ajakavas järgmised muudatused:
27.06 - 28.06  EMV I etapp – Techno 293, Formula, Foil, RS:X; Tallinn
Varasemalt määratletud EMV I etapi kuupäevad olid 12.-14.06.2020. 
Muudatusettepaneku põhjenduseks on, et mitmel võistlejal on 12.-14.06 põhikooli või 
gümnaasiumi lõpuaktus. 
17.07 - 18.07 EMV II etapp Tallinn Race / Baltic Cup Estonia – Techno 293, RS:X, 
Formula, Foil; Pirita, Tallinn
EMV II etapp oli algselt planeeritud kolmepäevasena. Muudatusettepaneku põhjenduseks
on EPL-i poolne soov korraldada Aegna maraton 19.07, sest samal nädalavahetusel 
toimuvad ka Tallinna Merepäevad ja ürituse reklaami on võimalik võimendada läbi 
Tallinna Merepäevade promotsiooni.

Otsus: juhatus kinnitas Eesti MV sarja purjelaudade esimese ja teise etapi uued 
toimumisajad:
27.06 - 28.06  EMV I etapp – Techno 293, Formula, Foil, RS:X; Tallinn
17.07 - 18.07 EMV II etapp Tallinn Race / Baltic Cup Estonia – Techno 293, RS:X, 
Formula, Foil; Pirita, Tallinn

- Eesti MV sarja nimitoetaja

Ott Kallas andis ülevaate suhtlusest Garmini maaletoojaga, kes soovib saada Eesti MV 
sarja nimisponsoriks, toetades sarja Garmini auhindadega. Garmini nimi saaks olema 
Eesti MV sarja nimes, regattide nimedesse me teda ei lisaks.

Otsus: juhatus on põhimõtteliselt nõus kinnitama Garmini Eesti MV sarja nimitoetajaks, 
kuid pidas vajalikuks esmalt viia läbi kooskõlastusringi sarja regatte korraldavate 
klubidega, tegemaks kindlaks, et ei teki vastuolusid seoses klubide endi 
sponsorlepingutega.

- talisurfi MM 2020 ülevaade

Tõnis Kask andis ülevaate Eesti poolt korraldatud, aga siin puuduvatest jääoludest 
tingitult 10.-14.02 Soomes Lestijärvil läbi viidud talisurfi MM-ist (WISSA 2020). Võistlejad
jäid korraldusega rahule. Tase oli kõva ning eestlastel läks võistlusel väga hästi. 
Vastuvõtt Lestijärvi valla poolt oli väga hea. Võistlus õnnestus hästi, ära jäi ainult 15.02 
toimuma pidanud vabastiili distsipliin.

lõpp: 17:15
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