
EJL juhatuse e-koosoleku protokoll nr. 216

kuupäev: 14.04.2020
koht: Zoom videokeskkond
algus: 15:00
osalejad: Egon Elstein, Tõnis Kask, Triin Sepp, Toomas Tõniste, Sven Nuutmann, Arnout 
Lugtmeijer
peasekretär: Ott Kallas
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:
1. Liidupäeva päevakorra kinnitamine
2. 2019 eelarve täitmine ja 2020 täiendatud eelarve kinnitamine
3. Eesti MV sarja korraldamise juhendi kinnitamine
4. Eesti MV sarja regattide edasilükkamise põhimõtete arutelu
5. Muud küsimused
- EOK sportlaskomisjoni valimised

1. Liidupäeva päevakorra kinnitamine

Arutati 12. mail kell 16 toimuva EJL Liidupäeva läbiviimise võimalusi Eestis kehtiva 
eriolukorra tingimustes. Leiti, et EJL Liidupäev on antud oludes kõige otstarbekam viia 
läbi Zoom videokeskkonnas. Koosoleku kutses märgitakse ära ka Liidupäevale eelnev 
ajavahemik, mil büroo on valmis delegaatidega Zoomi keskkonda katsetama, et vältida 
tehniliste tõrgete esinemist Liidupäeva ajal.
Vaadati läbi EJL Liidupäeva päevakorra projekt.

Otsus: 12.05.2020 toimuvaks EJL Liidupäevaks kinnitati järgmine päevakord:
- 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne
- 2020. aasta hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine
- Täiendatud 2020. aasta eelarve kinnitamine
EJL Liidupäev toimub 12. mail algusega kell 16:00 Zoom videokeskkonnas.

2. 2019 eelarve täitmine ja 2020 täiendatud eelarve kinnitamine

Vaadati läbi EJL-i 2019. aasta eelarve täitmise ning 2020. aasta täiendatud eelarve 
projekt.

Otsus: juhatus kiitis heaks Liidupäevale kinnitamiseks esitamiseks EJL-i 2020. aasta 
täiendatud eelarve.

3. Eesti MV sarja korraldamise juhendi kinnitamine

Ott andis ülevaate 2020. aasta Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja korraldamise 
juhendist, mis on läbi töötatud EJL treenerite komisjonis, võistlusametnike komisjonis ja 
tehnilise komisjoni esimehega. 
Tõnis esitas ettepaneku, et Eesti MV sarja koondtulemuste kokku arvutamise kohta võiks
olla eraldi selgitav juhend. Praegu on see punkt sees sarja NoR/SI dokumendis, mis on 
niigi juba liiga pikk ja kus see info on liigne müra. Leiti, et seda ettepanekut võiks 
arutada EJL võistlusametnike komisjonis enne järgmist hooaega.
Arutelu käigus leiti, et vajalik on koostada lisaks üldine Eesti meistrivõistluste 
korraldamise alusdokument, mis reguleeriks ka teiste purjetamise distsipliinide Eesti MV 
läbiviimist.

Otsus: kinnitati 2020. aasta Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja korraldamise 
juhend, mis on aluseks ka Eesti MV sarja võistlusteate ja purjetamisjuhiste koostamisel. 
Juhend on esitatud Lisas 1.



4. Eesti MV sarja regattide edasilükkamise põhimõtete arutelu

Riigi otsusega on spordivõistluste korraldamine keelatud 1. maini. Eriolukord riigis võib 
pikeneda ja samuti ei ole teada, millal spordivõistluste korraldamine lubatakse ning 
millisel viisil võistlusi korraldada lubatakse. Vastavaid suuniseid annavad riigi poolt 
Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium ja spordi katusorganisatsioon Eesti
Olümpiakomitee. Ka mitmed 2020. aasta rahvusvahelised tiitlivõistlused ja muud 
suurregatid on ära jäetud või edasi lükatud.
Ott andis ülevaate Kalevi Jahtklubi ja Eesti Optimist Klassi Liidu korraldamisel 2020. 
aasta juunis Tallinnas toimuma pidanud Optimist klassi Euroopa meistrivõistluste 
edasilükkamisest. EM-i toimumise kohta teeb otsuse Rahvusvaheline Optimist Klassi Liit 
koostöös kohaliku korraldajaga, arvestades olukorda nii kogu Euroopas kui mujal 
maailmas. Täna me veel ei tea, kas ja millal see võistlus toimub.
2021. aastal Tallinnas toimuva ORC MM-i osas ei ole infot, et koroonaviiruse pandeemia 
selle võistluse aega või kohta mõjutaks.
EJL-i poolt korraldatava Eesti MV sarja regattide osas on vajalik seada tähtaeg, millal on 
hiliseim aeg otsustada vastava regati edasilükkamine või ärajätmine. Ott on rääkinud 
sellest EJL võistlusametnike komisjoni koosolekul, treenerite komisjoni esinaisega ja kõigi
regati direktoritega ning nende seisukoht on, et hiljemalt 4 nädalat enne regati algust 
peaks EJL koostöös regati korraldajaga tegema edasilükkamise või ära jätmise otsuse 
ning sellest koheselt kogukonnale teatama. Eesti Purjelaualiidule sobib antud otsuse 
tegemine 3 nädalat enne regati algust. Juhatus leidis, et ette pandud tähtajad on 
mõistlikud ning eeskätt peaks kaaluma regattide edasilükkamist, mitte ära jätmist, kui 
rahvusvaheline ja eesti kalender seda võimaldab.
Arutati ka Eesti MV sarja NoR/SI avaldamise ning regattidele registreerimise avamise aja 
küsimust eriolukorra tingimustes.

Otsus: Eesti Meistrivõistluste sarja regattide osas otsustatakse vastava regati 
edasilükkamine või ärajätmine hiljemalt 3, aga soovituslikult 4 nädalat enne regati 
algust. Sarja võistlusteade ja purjetamisjuhised avaldatakse EJL kodulehel ning 
regattidele registreerimine avatakse pärast seda, kui vastava osalejate arvuga 
spordivõistluste korraldamine on Eestis taas lubatud.

5. Muud küsimused

- EOK sportlaskomisjoni valimised

Eesti Olümpiakomitee on kuulutanud välja sportlaskomisjoni valimised. Igal 
spordialaliidul on võimalik esitada 2 kandidaati, kes peavad olema aktiivsed 
tegevsportlased. Kui Ott saab mõnelt meie tippsportlastelt nõusoleku kandideerimiseks, 
küsib ta juhatuselt e-maili teel kandidaatidele kinnitust.

lõpp: 16:55

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president



Lisa 1.

Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2020 korraldamise
juhend

Klassid: Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser
Standard, RS Feva, 29er, 49er, F18, Techno 293, RS:X, Formula,

Purjelaud Foil
1. Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja regatid   2020  .   
aastal
siniseks märgitud klassid sõidavad regatil finaalsõite
1) Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) 29.-31. mai
2020; klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7; korraldaja Saaremaa 
Merispordi Selts
2. Pärnu Purjetamisnädal 12.-14. juuni 2020; klassid Laser 
Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er, F18, 470; 
korraldaja Pärnu Jahtklubi
3. Pirita Surf (Pirita) 27.-28. juuni 2020; klassid Techno 
293, Formula, Purjelaud Foil, RS:X; korraldaja Eesti 
Purjelaualiit
4. Kärdla Race 3.-5. juuli 2020; klassid RS Feva, 29er, 49er, 
F18, 470; korraldaja Jahtklubi Dago
5. Tallinn Race (Lennusadam) 17.-19. juuli 2020; klassid RS 
Feva, 29er, 49er, F18, 470,; korraldaja Eesti 470 Klassiliit
5. Tallinn Race / Baltic Cup Estonia (Pirita) 17-18. juuli; 
klassid Techno 293, Formula, Purjelaud Foil, RS:X; korraldaja 
Eesti Purjelaualiit
6. Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused 14.-16. august 2020; 
klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser 
Standard; korraldaja Kalevi Jahtklubi
7. Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) 28.-30. 
august 2020; klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial,
Laser Standard; korraldaja Tallinna Jahtklubi
8. Pärnu Sügisregatt 11.-13. september 2020; klassid Optimist,
Zoom8, Laser 4.7; korraldaja Pärnu Jahtklubi
9. Tallinna Nädala regatt 18.-20. september 2020; klassid 
Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, 
Techno 293, Formula, Purjelaud Foil, RS:X; korraldajad Eesti 
470 Klassiliit ja Eesti Purjelaualiit
2. Purjetamise Eesti Meistrivõistluste   sarja regattide   
võistlusarvestused
2.1. Kõigis paadiklassides peetakse üldarvestust. Iga 
paadiklassi juunioride, noorte, meeste, naiste, poiste või 
tüdrukute arvestusgruppide tulemused arvestatakse üldarvestuse
lõpptulemusest väljavõttena sealjuures sõidutulemusi ja 
punktisummat muutmata.
2.2. Eesti MV regatt jäetakse klassis ära juhul kui 
tavaosavõtumaksuga registreerumise tähtajaks antud klassis on 
registreerunud vähem kui 2 paati.
2.3. Eesti MV regatil peetakse üldarvestusele lisaks teisi 



võistlusarvestusi juhul kui antud võistlusarvestuses osaleb 
vähemalt 2 paati.
2.4. Juhul kui regati käigus paatkonna liige asendatakse 
purjetajaga, kes ei kvalifitseeru antud võistlusarvestusse, 
siis regati tulemustes ja sarja tulemustes paatkond ei 
kvalifitseeru antud võistlusarvestusse. Paatkonna liikme 
vahetuse korral ei saa antud regatil uut paatkonna liiget enam
tagasi vahetada endise paatkonna liikme vastu.
2.5. Võistlusarvestused:
1) Optimist U16 üldarvestus sünd. 2005 või hiljem
- Optimist U16 tüdrukud
- Optimist U12 sünd. 2009 või hiljem
- Optimist U12 tüdrukud
2) Zoom8 U20 üldarvestus sünd. 2001 või hiljem (EMV arvestust 
ei peeta)
- Zoom8 U17 sünd. 2004 või hiljem
- Zoom8 U17 tüdrukud
3) Laser 4.7 üldarvestus poisid sünd. 2003-2008 ja naised 
sünd. 2008 või varem (EMV arvestust ei peeta)
- Laser 4.7 U18 sünd. 2003-2008
- Laser 4.7 U18 tüdrukud
4) Laser Radial üldarvestus sünd. 2005 või varem (EMV 
arvestust ei peeta)
- Laser Radial naised sünd. 2005 või varem
- Laser Radial U21 tüdrukud sünd. 2000-2005
- Laser Radial U19 sünd. 2002-2005
5) Laser Standard üldarvestus sünd. 2003 või varem
- Laser Standard U21 juuniorid sünd. 2000-2003
6) RS Feva üldarvestus (EMV arvestust ei peeta)
- RS Feva U18 sünd. 2003 või hiljem
- RS Feva U18 tüdrukud 
- RS Feva U14 sünd. 2007 või hiljem
7) 29er üldarvestus (EMV arvestust ei peeta)
- 29er U19 sünd. 2002 või hiljem
- 29er U19 tüdrukud 
8) 49er ja 49erFX üldarvestus
- 49er ja 49erFX naised
- 49er ja 49erFX U23 sünd. 1998 või hiljem
- 49er ja 49erFX U23 tüdrukud
9) F18 ja Nacra15 üldarvestus
- F18 ja Nacra15 U19 sünd. 2002 või hiljem
10) 470 üldarvestus
- 470 U24 sünd. 1997 või hiljem
11) Techno 293 Minim U13 üldarvestus sünd. 2008 või hiljem
- Techno 293 Minim U13 tüdrukud
12) Techno 293 Junior U15 üldarvestus sünd. 2006 või hiljem
- Techno 293 Junior U15 tüdrukud
13) Techno 293 Plus üldarvestus (EMV arvestust ei peeta)
- Techno 293 Plus U19 sünd. 2002 või hiljem
- Techno 293 Plus U19 tüdrukud
14) RS:X üldarvestus
- RS:X naised



15) Formula üldarvestus
- Formula naised (EMV arvestust ei peeta)
- Formula Master sünd. 1979 või varem
- Formula Grand Master sünd. 1969 või varem
- Formula U20 sünd. 2001 või hiljem (EMV arvestust ei peeta)
- Formula U17 sünd. 2004 või hiljem (EMV arvestust ei peeta)
- Formula Lightweight (kergkaal) võistlejad kes kaaluvad alla 
75 kg. (EMV arvestust ei peeta)
16) Purjelaud Foil üldarvestus

3. Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja regattide nõuded
3.1. Arstliku tervisetõendi esitamine on kohustuslik kõigile 
purjetajatele.
3.2. Kõik võistlevad Eesti svertpaadid (v.a. Optimist) peavad 
kandma EJL-i poolt väljastatavat võistluspurjeka kleebist ja 
ametlikult registreeritud purjenumbrit.
3.3. Võistleja vastutuskindlustuse alampiir on 50000 eurot.
3.4. Eesti MV sarjal on üks ja ühine võistlusteade ja 
purjetamisjuhised millele lisandub iga regati jaoks erisusi 
täpsustav lisa. Juhul kui võistlusteates ja purjetamisjuhistes
või NoR/SI lisades tehakse muudatusi, siis sellest peab EJL 
teavitama sarjas osalevaid klubisid e-kirja teel. 
3.5. Regati korraldaja garanteerib EJL-i sponsorreklaamide 
nähtavuse avamis- ja autasustamistseremooniate taustbänneril, 
rannalippudel ning raja pöördemärkidel.
3.6. Kui ühes klassis on ühel või enamal purjetajal riigieksam
regati võistlussõiduga samal ajal, siis peab võistluste 
korraldaja viima läbi sama klassi sõidud ajal, mil 
riigieksamiga seotud võistlejad jõuaksid normaalselt starti. 
Vastavast ajalisest kattumisest peab võistleja teavitama EJL-i
vähemalt 2 kuud enne regati esimest päeva.
3.7. Regati kestvus on 3 päeva (R-P), v.a. klassidele 
49er/49erFX ja F18/Nacra15 kus regati kestvus on 2 päeva (L-
P).
3.8.1. Regati sõitude näidisgraafik:
1.päev – 3 sõitu, 2.päev – 4 sõitu, 3.päev – 4 sõitu, v.a. 
Optimist 2/3/3. Purjelaua klassides on maksimaalne sõitude arv
päevas reguleeritud klassi meistrivõistluste reeglitega. 
3.8.2. Tallinn Race finaalsõitudega näidisgraafik: 1. päev – 3
kvalifkatsioonisõitu, 2. päev – 3 kvalifikatsioonisõitu, 
poolfinaalsõit, finaalsõit, 3. päev - 3 kvalifikatsioonisõitu,
poolfinaalsõit, finaalsõit
3.9.1. Sõitude planeeritavad pikkused:
Ühepaatidel 30-40 min, v.a. Optimist EMV grupp 40-50 min, 
juunioride grupp 30-40 min, svertpurjelaual 20-30 min, 
kahepaatidel 20-30 min, Formulal ja Purjelaud Foilil 10-15 
min.
3.9.2. Sõitude planeeritavad pikkused finaalsõitudes: kõigil 
klassidel 10-15 min.
3.10. Regati osavõtumaks on kuni 30 eurot purjetaja kohta. 
3.11. Regattidel järgitakse World Sailing 2017-2020 
Purjetamise Võistlusreegleid, Purjetamisvarustuse reegleid ja 



klassireegleid.
3.12. Regati võistlussõitudele eelneva varustuse kontrolli 
käigus Optimist ja Zoom8 klassides kontrollitakse ja teistes 
klassides võidakse kontrollida mõõdukirja (või in house 
measurement certificate) ja varustuse vastavust 
klassireeglitele ning vajadusel signeeritakse klassireeglitele
vastavad eelnevalt mõõdetud purjed. Hiljemalt regatile 
registreerumise ajaks tuleb paatkonnal esitada regati büroole 
varustuse nimekiri klassi varustuse vormil.
3.13. Regati turvameeskonna suurus peab vastama 
miinimumnõudele - 15 võistleva aluse kohta 1 turvakohustustega
ja erimärgistustega kaater (VHF olemasolu kohustus kaatritel).
Regatil on soovitav sõlmida kokkulepe EVMJP või muu 
päästeorganisatsiooni päästepaadi valmisolekuks regati vältel.
3.14. Regati peavõistlusjuhi, peasekretäri, protestikomitee 
esimehe ja tehnilise komitee esimehe ametikohal töötaval 
võistlusametnikul peab olema vähemalt vastav rahvuslik 
kategooria.
3.15. Regati korraldaja on kohustatud EJL-i nõudmisel esitama 
EJL-ile regati eelarve tulude ja kulude lõikes.
3.16. Vajadusel määrab EJL regatile oma tehnilise delegaadi.
3.17. Korraldav klubi määrab hiljemalt kalendrisse kinnitamise
hetkeks võistluste direktori, kes vastutab:

◦ Suhtlus EJL-ga
◦ Leiab ja kooskõlastab EJL-ga peavõistlusjuhi, 

peasekretäri, tehnilise komitee esimehe ja 
protestikomitee esimehe
◦ Koostöös peavõistlusjuhi ja EJL-ga koostab ja 

avalikustab Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste lisa 
(NoR/SI lisa) hiljemalt 1 kuu enne võistlust

◦ On korraldava klubi poolne kontaktisik kõigis regatti 
puudutavates küsimustes
3.18. Korraldav klubi tagab võistlusametnike tasustamise 
vastavalt EJL juhendile ja teistest linnadest pärit 
võistlusametnike majutuse.
3.19. Võistluspaik

• Tagatud parkimine võistlejate autodele ja treileritele,
vastavalt osavõtjate arvule (vajadusel eelnev 
registreerimine)

• Tagatud kaikohad: võistluskomitee, treenerid, saatjad, 
vastavalt osavõtjate arvule (vajadusel eelnev 
registreerimine)

• Majutuse pakkumised osalejatele
• Võistlejate veeskamiseks slipid, 3 meetrit laiust iga 

50 võistleja kohta ning vähemalt 1 abiline 30 paadi kohta
• Paadikärude hoiustamise kord
• Esmaabi andmise võimalus sadamas, kokkulepe kohaliku 

kiirabi/EMO-ga
• Ruum meediale
• 30 osaleja kohta vähemalt 1 WC
• Ilmastiku eest kaitstud teadetetahvel 
• Ametlik lipumast võimalusega heisata signaallippe 



erinevatele klassidele
• Osalejate toitlustamise võimalus
• Kohad EJL-i toetajate reklaamtahvlile ja rannalippudele

3.20. Protestikomitee lukustatav tööruum (protestiruum)
• toolid ja laud vähemalt 6-le inimesele 
• Vähemalt 6 pistikupesa 220V

3.21. Regatibüroo 
• Registreerimislett vähemalt kahe töökohaga
• Printer
• Kohvimasin
• A4 printeripaber vähemalt 200 lehte
• 220 V pistikupesad vähemalt 20 tk
• Kirjatarbed

3.22. Piisav kogus prügikonteinereid paadipargis, slipi 
läheduses, regatibüroos ja parklas.
3.23. Ohutusplaan paadipargis ja merel, kannatanute 
evakueerimise plaan ja kokkulepped.
3.24. Võistlusala

- Eraldi võistlusrada iga 1-4 klassi kohta, vastavalt EJL
ettepanekule
- 0,5-1,2 Nm diameetriga takistusteta ala iga raja kohta
- Stardi ja finiši märgid
- Ankrud ja otsad märkidele arvestusega, et need peavad 

30kn tuule ja 2m lainega
- Paadid raja kohta minimaalselt vastavalt tabelile:
paat arv Kirjeldus ja meeskonna arv varustus

Protestikomitee
paat (purjelaua
alal ei ole 
kohustust)

1-2 5m RIB min 40 HP. Fliidisõitudes 1 
paat. Finaalsõitudes 2 paati. Ühes 
paadis 2 protestikomitee inimest.

VHF, 
kollane 
lipp

Märgipaat 2-3 4.7m RIB min 30 HP. Võimeline vedama
3 märki. Vorst rajal 2 paati. 
Trapets rajal 3 paati. Ühes paadis 1
rajameister.

VHF

Stardi- ja 
Finišilaev

1 A või B kategooria, pikkus min. 9 m,
kulpankur 15 kg, mahutab 4 inimest. 
Trapets rajal eraldi Finišilaev.

VHF

Meedia 1 Võimeline vedama 3 inimest. Min 40 
HP.

VHF

- Kõigi aluste varustuses peab olema: sobiv ankur koos 
ketiga ja ots, VHF radio, pasun/vile, GPS (märgipaadid, 
stardilaev, finishilaev), tuulekiiruse mõõtja, kompass, M 
lipp
 - Aluste tankimine peab olema organiseeritud

3.25. Signaallipud



• Kaldalipud: L, AP, N, A, B, klassilipud, numbrivimplid 
1-9, (pasun)
• Stardilaev: L, klassilipud, AP, U, I, Must lipp, S, X-
Ray, Esimene asendaja, H, O, R, A, N, Oranž
• Märgikaater: Esimene asendaja, Klassilipud,AP, N, H, M, 
O, R, C, A
• Finišilaev: Sinine lipp (vastavalt juhistele); L, 
klassilipud, AP, A, H

3.26. Pasunad ja viled peavad olema hästi kuuldavad, mis tõttu
tuleb stardilaeval kasutada kas elektrilist- või 
suruõhupasunat. Märgis ja finišis võib ka kasutada tugeva 
kõlaga kohtuniku vilet. 
3.27. Diktofonid ja kaamerad stardis ja finišis. 
3.28. Must tahvel ja kriit vajalik Stardilaeva. Tahvli 
puhastamiseks vajalik svamm.

4. Purjetamise Eesti Meistrivõistluste autasustamised
4.1.1. Eesti MV sarja regattidel autasustatakse võistlejaid 
kõigis võistlusarvestustes järgneva süsteemi alusel: 4 
võistlejat = 3 autasu; 20 kuni 50 võistleja korral 
autasustatakse 20% võistlejate arvust; 50 või enama võistleja 
korral  autasustatakse vähemalt 10 võistlejat. Eesti MV 
regatil peaks auhinnaks olema medal või karikas arvestusega 
kahemehepaadile kaks auhinda.


