
EJL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr.29

kuupäev: 11.04.2007.a.
koht: EJL
algus: 15.00 
kohalolijad: juhatus – J. Käo, K. Kruuv, E. Mats, T. Tõniste, J.Alver, M. Lilienthal
peasekretär – O. Kallas
protokollija: M. Hein

Päevakord:
1. Lippude ja vimplite kandmise eeskirja kinnitamine.
2. Eesti edetabeli süsteemi muutmine ja Noorte Tippspordi tabeli süsteemi 
muutmine.   
3. 2006 tulud ja kulud.
4. Muhu Väina regati marsruut ja juhend.
5. EJL liikmemaksude tasumise ülevaade.
6. Klubist klubisse ülemineku reegli tõlgendamine.
7. Jahtide reklaami maksu küsimus.
8. Muud küsimused:
- Purjeklubi GALS avaldus EJL liikmeks astumiseks
- EJL Liidupäeva kutse
- EJL juhatuse liikme kohalolek Eesti KV etappidel
- Marjaliisa Umbi puudumise arutelu Narbonne treeninglaagrist ja Princess Sophia 
Trophy regatilt
- HMN aastaprojekti toetuse jaotus võistluste korraldamiseks

1.   Lippude ja vimplite kandmise eeskirja kinnitamine
Otsus: EJL juhatus, olles eelnevalt tutvunud EJL Lippude ja vimplite kandmise 
eeskirjaga, otsustas need kinnitada ja avaldada eeskiri puri.ee lehel.

 2. Eesti edetabeli süsteemi muutmine ja Noorte Tippspordi tabeli süsteemi 
muutmine. 
Otsus: Juhatus otsustas kinnitada treenerite komisjoni poolt ette pandud Eesti 
edetabeli juhendi muudatuse ja Noorte tippspordi tabeli juhendi muudatuse 
alljärgnevalt.

Eesti edetabeli 2007 juhendi muudatus:
Edetabeli punktide kompensatsiooni süsteem

Eesti Karika etapi ajalise kattumise korral OM-i, MM-i, EM-i, ISAF Grade 1 regati, 
Maailma Karika etapi või 2007 Eel-OM-ga kasutatakse edetabeli punktide 
kompensatsiooni süsteemi, mis annab olümpiaklassi täiskasvanute koondise 
paatkonnale samal ajal toimunud Eesti Karika etapi lõpptulemustes esimese Eesti 
võistleja järel oleva purjetaja koha edetabeli punktid. 
Juunioride edetabelites kasutatakse kompensatsiooni süsteemi Eesti Karika etapi 
kattumisel ainult vastava klassi juunioride MM-i või EM-i ajal.
Noorte edetabelites kasutatakse kompensatsiooni süsteemi Eesti Karika etapi 
kattumisel ainult vastava klassi noorte MM-i või EM-i ajal.
Edetabeli punktide kompensatsiooni süsteem annab võistlejale kompensatsiooni 
punkte juhul kui võistleja on samal ajal toimuval välisregatil 2/3 sees võistluste 
lõpptulemustes. 



Noorte tippspordi tabeli juhendi muudatus:
Klubi  või  kooli  õpilaste  arvukus.  Noorte  tippspordi  tabelis  arvestatakse

purjetajate tulemusi, kes osalevad antud aastal vähemalt 2/3 edetabeli võistlustel.
Näiteks: kui on 4 võistlust, siis kolmel; kui on 3 võistlust, siis kahel jne.

3. 2006 tulud ja kulud.
EJL peasekretär tutvustas 2006 aasta tulude ja kulude aruannet. 

4. Muhu Väina regati marsruut ja juhend
Juhatus tutvus 50. Muhu Väina regati marsruudi ja juhendiga.
Otsus: Juhatus otsustas kinnitada 50. Muhu Väina regati juhendi ning avaldada 
juhend kalendris puri.ee lehel.

5. EJL liikmemaksude tasumise ülevaade. 
EJL juhatus vaatas üle EJL liikmete liikmemaksude tasumise seisuga 09.04.2007.
Otsus: Juhatus otsustas, et vastavalt EJL põhikirja punkt 5.9. arvatakse EJL 
liikmete nimekirjast välja Eesti Veerandtonniste Purjekate Liit, Rein Ottosoni 
Purjetamisklubi, Eesti Europe Liit.

6. Klubist klubisse ülemineku reegli tõlgendamine. 
EJL juhatus vastab treenerite komisjoni poolt esitatud küsimusele  2006 aasta 
Noorte Tippspordi Tabeli juhend 2007 aasta toetuste arvutamiseks punkti 5.3. 
tõlgendamise kohta:
Hiljemalt  1.  detsembril  2006  laekunud  avaldused  klubi  vahetuse  asjas  on
aktsepteeritavad Noorte Tippspordi Tabeli juhendi mõistes ja rakenduses.
Juhatus otsustas teha muudatuse punkti 5.3.:2007 aasta koduklubi määratakse 
hiljemalt 1.dets. 2006 ning see kuupäev jääb kehtima ka järgnevateks aastateks.
Koduklubi on klubi, mille eest sportlane antud aastal edetabelivõistlustel võistleb.

7. Jahtide reklaami maksu küsimus.
EJL juhatus kuulas ära peasekretäri poolt antud ülevaate tekkinud arutelust. 
Otsus: Juhatus otsustas jahtide reklaami maksust saadud tulu jagada 50% 
avamerepurjetamise toetuseks ja 50% noorte- ja olümpiapurjetamise toetuseks. 
Avamerepurjetamise komisjonile tehakse ülesandeks ettepaneku koostamine 
juhatusele avamerepurjetamise toetuse kasutamiseks. Lisaks otsustas juhatus 
lasta tõlkida ISAF Reklaamikoodeks eesti keelde ning avaldada puri.ee lehel.

8. Muud küsimused
- Purjeklubi GALS avaldus EJL liikmeks astumiseks

Otsus: Juhatus otsustas hankida lisainformatsiooni ning arutada Purjeklubi GALS 
liikmeks vastu võtmist järgmisel juhatuse koosolekul.
- EJL Liidupäeva kutse

Otsus: Juhatus korrigeeris Liidupäeva päevakorra ja seejärel otsustati Liidupäeva 
kutse EJL  liikmetele laiali saata.
- EJL juhatuse liikme kohalolek Eesti KV etappidel

Juhatus leidis, et väga oluline on juhatuse liikme kohalolek Eesti KV etappidel ning 
edaspidi seda ka järgitakse.
- HMN aastaprojekti toetuse jaotus võistluste korraldamiseks

Otsus: EJL juhatus otsustas kinnitada HMN aastaprojekti toetuse 1. jaotuse 
regattide korraldustoetuseks alljärgnevalt:



Monotüüp-XV EM 10 000.-
Eesti karika etapid ja Muhu Väina regatt 80 000.-
Jää- ja Lumesurfi  MM 10 000.-
Formula MM 10 000.-
- Marjaliisa Umbi puudumise arutelu Narbonne treeninglaagrist ja Princess 

Sophia Trophy regatilt
EJL juhatus võttis info teadmiseks.

Koosolek lõppes: kell 17.00

Protokollis: Margit Hein

Jüri Käo
Eesti Jahtklubide Liidu president


	Formula MM 10 000.-

