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1. Liidupäeva läbiviimine

Arutati 12.05 algusega kell 16:00 Zoom videokeskkonnas läbi viidava EJL Liidupäeva 
korralduslikke küsimusi. Vaadati läbi Liidupäeva presentatsioon.

2. 2019 majandusaasta aruanne

Vaadati üle EJL-i 2019. aasta majandusaasta aruanne ja audiitori aruanne.

Otsus: EJL-i 2019. aasta majandusaasta aruanne kiideti heaks Liidupäevale kinnitamiseks
esitamiseks.

3. Võistlusametnike toetamine Eesti MV regattidel

EJL võistlusametnike komisjon on koostanud 2020. aasta Eesti MV regattidel 
võistlusametnike toetamise süsteemi ning on esitanud selle juhatusele kinnitamiseks.

Otsus: kinnitati võistlusametnike toetamise süsteem 2020. aasta Eesti MV regattidel.

4. NordicSF kevadkoosoleku ülevaade

Ott andis ülevaate 24.04.2020 Teams keskkonnas peetud Põhjamaade Purjetamisliidu 
koosolekul käsitletud olulisematest teemadest:
1. Rootsi plaanib korraldada Gotland Runti, kuid ilmselt ei saa välismaalased osaleda, kui 
piirangud jätkuvad
2. Rootsi Sailing Team treenib Skanes ja Gothenburgis, kutsuvad osalema teisi 
Põhjamaade riikide koondiseid Rootsi laagrisse
3. Rootslastel on ettepanek käivitada Race Management Exchange programm, et 
võistlustele kutsutaks naabermaadest rohkem võistlusametnikke
4. 2020 Põhjamaade noorte MV jääb ära; uus riikide kava on järgmine: Soome 2021, Läti
2022, Taani 2023, Eesti 2024
5. Võimalik oleks oktoobris Eestis teha Põhjamaade liiga regatt; Sailing Centerile on 
vastav ettepanek edastatud
6. OM valikvõistlused peavad olema läbi juuniks 2021
7. World Sailing töötab 2024 avamerejahi kriteeriumide kallal, novembris peaks 
kinnitatama
8. Olümpiaklasside Põhjamaade regati võiks teha sel aastal, kui koroona järele annab; 
võiksime omalt poolt välismaalastele välja pakkuda hooaja teise poole OM-klasside Eesti 
regattidel osalemist
9. Alustatakse World Sailing nõukogu liikme valimisega. Põhjamaade grupil on nõukogus 
2 esindajat. Ulfur Hrobjartsson Islandilt jätkab nõukogu liikmena, seega valitakse lisaks 



üks liige. Kandideerivad Andrus Poksi Eestist, Line Markert Taanist ja Annika Ekman 
Rootsist
10. Ettepanek on korraldada NordicSF koosolek Tallinnas 18.-19.10.2020; riigid katavad 
ise organiseerimise ja oma osaluse kulud, seega EJL-i eelarvele sellega koormust juurde 
ei tuleks.

5. puri.ee lehe üleviimine uuele platvormile

Ott tõi välja büroo poolse murekoha, et puri.ee koduleht koos e-poe lahendusega on 
ajast maas, seal on mitmeid tehnilisi probleeme ja ise lehe arendamine ei ole tänapäeval 
enam mõistlik. Lisaks ei ole meil kodulehe süsteemis ühtset andmebaasi, milles saaks 
liita erinevad tooted purjetaja ja purjeka põhiselt kokku (litsents, regattidele 
registreerimised, kindlustused, võistlustulemused jne.). Büroo on kodulehe arenduse ja 
andmebaasi loomise teemal suhelnud sportos.eu-ga, kes on spetsialiseerunud 
spordivõistluste haldussüsteemi ja spordialaliitude kodulehtede ehitamisele ja 
haldamisele ning rootlaste poolt arendatud Sailarenaga, mis on purjespordi põhine 
andmebaasi süsteem võistluste haldamise jaoks. Lisaks on olemas Manage2Sail, mille 
osas hetkel puudub teadmine, kas see on sobilik vaid ühe võistluse haldamiseks või 
saaks seda kasutada ka laiemalt purjetamiskogukonnale vajalike teenuste 
andmebaasina.
Arutelu käigus leiti, et puri.ee lehe arenduse ning võistluste haldamise andmebaasi 
loomise osas oleks vajalik täpsemalt kirjeldada nägemus, mida meil täpselt vaja on. 
Seejärel saab nägemusest lähtuvalt võrrelda erinevaid lahendusi. Büroole tehti 
ülesandeks asjaga edasi tegeleda.

lõpp: 15:10
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