
EJL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr.3

kuupäev: 12.jaanuaril 2005.a.
koht: KJK ühiskajut
algus: 13:00 
kohalolijad: juhatus - K.Kruuv, T.Tõniste, M.Lilienthal, J.Alver, E.Mats, J.Käo, 
A.Altjõe, peasekretär - Ott Kallas
protokollija: Ott Kallas

Päevakord:
1. Juhatuse koosolekute protokollimine.
Otsus: Juhatuse koosoleku protokollides kajastame päevakorra punktide all 
ainult otsused.
2. Järgmine juhatuse koosolek.
Otsus: Juhatus muutis veebruari juhatuse koosoleku aega 16. veebruarile. 
Väljasõidukoosolek toimub Pärnu Jahtklubis alates 12:00.
3. 2005.a. purjetamise kalendri kinnitamine.
Otsus: Ott Kallasele pandi ülesandeks suurregattide osas tulnud 
seisukohtadest koostada juhatusele plusside ja miinuste kokkuvõte. Juhatus 
kinnitas purjetamise kalendri 2005 aastaks. 
Kolm suurregatti moodustavad Eesti Karika sarja, kus enim punkte saanud 
purjetaja on oma klassi Eesti Karika võitja. 
Suuregattide paremaks korraldamiseks näeb juhatus ette toitlustamise ja 
majutuse küsimuste varajast lahendamist antud regattide korraldajate poolt 
ning transpordi soodustuste hankimist EJL ja regatikorraldaja koostöös. 
4. 2005.a. edetabelite süsteemi kinnitamine.
Otsus: Juhatus otsustas kõigis EJL klassipoliitika klassides v.a. Optimist 
rakendada järgmist edetabeli süsteemi: 3 suurregatti (Eesti MV koefitsient on 
1,2, teised regatid koefitsient 1) + parim rahvusvahelise regati tulemus (OM, 
MM, EM või ISAF Grade 1 regatt). 
OM-klassides peetakse eraldi edetabelit juunioridele, kusjuures 
rahvusvahelise regatina arvestatakse JMM või JEM tulemust. 
Optimisti edetabelisse otsustati lülitada 3 suurregatti + parim rahvusvahelise 
regati tulemus (MM või EM). Optimisti neljanda Eesti regati edetabelisse 
lülitamise küsimus suunatakse loodavasse treenerite komisjoni seisukoha 
kujundamiseks. 
Arvestatakse kõiki regatitulemusi ehk mahaviset edetabelis ei toimu.
Edetabeli punktiarvestus: 
Eesti regatid
1. koha punktid = võistelnud paatide arv + 3 boonuspunkti
2. koha punktid = võistelnud paatide arv – 1 + 2 boonuspunkti
3. koha punktid = võistelnud paatide arv – 2 + 1 boonuspunkt
4. koha punktid = võistelnud paatide arv – 3

viimase koha punktid = 1

Rahvusvahelised regatid

1. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv + 3 boonuspunkti
2. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv - 1 + 2 boonuspunkti
3. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv - 2 + 1 boonuspunkt
4. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv - 3



50% sisse mahtunud viimase paadi punktid = 1

Olümpiamängude punktid korrutatakse 2-ga.

5. Noorte Tippspordi Tabel - 2004.a. kinnitamine ja 2005.a. muudatused.
Otsus: Juhatus kinnitas 2004.a. Noorte Tippspordi Tabeli arvutused.
Otsustati Noorte Tippspordi Tabeli 2005.a. süsteemis teha järgmised 
muudatused: Europe klassi asemel võetakse tabelisse uus naiste OM-klass 
Laser Radial koefitsiendiga 1,3. Tabelis arvestatakse Laser Radial poisid ja 
tüdrukud ühises edetabelis erinevate koefitsientidega.
Purjelaua koefitsientideks tabelis jäävad N12 - 0,5; N15 - 0,5; N17 - 0,7; J20 - 
0,8. Poisid ja tüdrukud arvestatakse ühises edetabelis.
Jääpurjetamise klassid Ice-Opti ja DN arvestatakse tabelisse 2005.a. ja 
järgnevatel aastatel purjetamisest eraldi ala arendamise huvides.
Noorte Tippspordi Tabelisse 2005.a. pääsevad kõik klassipoliitika klassid.
6. 2005-2008 klassipoliitika muudatused
Otsus: Toetatavate klasside hulgast jäetakse välja kiiljahid. Eriprojektidena 
kaalutakse OM-projektide toetamist Eestile haruldastes OM-klassides.
Seoses Europe väljalangemisega OM-programmist asendame EJL 
klassipoliitikas Europe uue naiste OM-klassiga Laser Radial. OM-purjelaud 
NeilPryde RSX võetakse EJL klassipoliitikasse kui uus purjelaua OM-klass. 
Noorte kahemehe paadid skiff 29er ja Cadet arvati klassipoliitikast välja ning 
keskendutakse 420 arendamisele. 420 stardib EJL suurregattidel 
võistlusklassina ka juhul kui võistlemas on 2 paati. 420 stardib aastal 2005 
koos 470-ga ühises stardis. See otsus on vajalik Eestile kahemehe 
paadiklasside arenguks.
Ootame Purjelaualiidust 15. veebruaril ettepanekut purjelaua 
monotüüpklasside (laud ja puri) osas noortele ja juunioridele.
7. Eesti Jahtklubide Liidu strateegia ja tegevusvisioon.
Külalisena kutsuti selle punkti arutelu juurde Alar Volmer. Alar Volmeri 
sõnavõtu rõhuasetused olid purjetamise kandepinna laiendamisel, 
huvipurjetamise arendamisel ja merekoolituse küsimustel.
Otsus: Juhatus otsustas luua strateegia töögrupi, mis kasutaks kogenud 
juhtimiskonsultandi abi ja kujundaks välja EJL missiooni, visiooni ja 
arengukontseptsiooni. Aluseks võetakse EJL juhatuse arengusuunad, mis 
presenteeriti EJL liidupäeval 2004.a. novembris.
8. 2005.a. suurregattide formaadi algtingimused.
Otsus: Kehtestada suurregattide algtingimused järgnevalt:
- kestvus: 3 päeva (R-P)
- sõitude graafik: 1.päev – 2 sõitu, 2.päev – 3 sõitu, 3.päev – 2 sõitu
- osavõtumaks: kuni 250.- purjetaja kohta
- rada: vähemalt kaks võistlusrada: 1 – aeglastele, 2 – kiiretele paatidele
- võistluste nõuded (zürii, turvanõuded, tuulepiirid, toitlustamine, majutus, 
transport), juhend ja purjetamisjuhised: EJL võistluste nõuete ja tüüpjuhendi 
alusel teeb korraldav klubi juhendi, mille kinnitab EJL peasekretär
- mõõtmine: mõõdukiri kohustuslik, purjed peavad olema eelnevalt mõõdetud 
ja tembeldatud, purjedele võistluste signatuur, pistelised kontrollmõõtmised
- vastutuskindlustus: kohustuslik
- osalevad klassid: Optimist (P15, T15), Zoom8 (P19, T19), Laser Radial 
(P18, N), 420 (P18, T18), Laser (M), Finn (M), 470 (M, N), purilaud hetkel 
klasside osas veel lahtine (ootame Purjelaualiidu ettepanekuid 15.veebruaril).



9. Komisjonide nimed, juhid ja tööreglement.
Otsus: Määrame komisjonide nimed, juhid ja tööreglemendi järgnevalt:
a) Tehniline komisjon – Arvet Tetsmann
b) Avamere komisjon – Olev Roosma
c) Kohtunike komisjon – Triin Sepp
d) Treenerite komisjon – Ott Kallas
Komisjonide tööreglement:
a) Eesmärk: 
Komisjonid on EJL vabatahtlikud erialased tööüksused, mille ülesandeks on 
omal alal tööd korraldada ja EJL-le nõu anda. 
b) Liikmed: 
EJL määrab igale komisjonile juhi neljaks aastaks, kes peab olema selle 
valdkonna spetsialist. Komisjoni miinimum suurus on kolm inimest.
Komisjoni juht kutsub tööüksusse liikmed ja teatab komisjoni koosseisu EJL-
le, haarates seega Eesti vastava ala spetsialiste üksuse töö juurde. EJL 
kinnitab komisjoni koosseisu.
c) Töökorraldus: 
Komisjon koostab talle esitatud küsimuste ja ülesannete lahendamiseks 
projekte, mille komisjoni juht presenteerib EJL peasekretärile. 
EJL peasekretäril on õigus osaleda komisjonide koosolekutel ja talle peavad 
laekuma koosolekute protokollid 3 päeva jooksul peale koosoleku toimumist.
Komisjon teeb tööplaani ja esitab selle EJL peasekretärile peale esimest 
koosolekut.
Komisjoni juht vastutab komisjoni töötamise ja ajagraafiku täitmise eest.
10. Koondise projekti esitlus.
Otsus: Ott Kallase esitatud esialgse koondise projekti kiitis juhatus heaks ja 
tegi talle ülesandeks projekti edasi arendada detailsemaks ning lisada eelarve
ja 2005.a. koondislaste nimed. Koondise projekt suunatakse arutamiseks 
treenerite komisjoni. Koondise projekt peab saama rakendusvalmis veebruari 
juhatuseks.
11. 2005.a. eelarve projekt.
Otsus: Juhatus lükkas eelarve arutamise järgmisse juhatusse, kuna 
Kultuuriministeeriumi toetus aastaks 2005 oli teadmata.
12. Leping Eesti Olümpiakomiteega ja esindatus EOK-s.
Otsus: Otsustati EJL-i esindajana EOK-s kinnitada Jüri Käo ja saata EOK-i 
vastavasisuline kiri. EJL peasekretärile tehti ülesandeks valmistada ette 
leping EOK-ga Toomas Tõniselt saabunud baaslepingu alusel ning leppida 
kokku EOK-ga lepingu allkirjastamise aeg.
13. Marinepooliga sponsorleping.
Otsus: Esitada taotlus Marinepoolile koondise varustamise jaoks 
esindusdressiga, OM-kandidaatide varustamise jaoks purjetamisrõivastusega 
ja koondise treenerite varustamiseks treeneri mererõivastusega ning 
esindusdressiga.
14. Saksa Autoga sponsorleping.
Otsus: Koondise tarbeks mõeldud VW Transporteri hankimise küsimust 
arutati ja peasekretärile tehti ülesandeks saavutada Saksa Autoga EJL-le 
soodsam kokkulepe.
15. Eesti Jahtklubide Liidu nimevahetus.
Otsus: Juhatus arutas nimevahetuse küsimust ja lükkas arutelu edasi 
hooajajärgsesse aega sügisele.



16. Jääpurjetamisliidu kiri.
Otsus: Jääpurjetamisliidu pöördumist arutati ja lükati otsustamine edasi 
seoses eelarve arutelu saatmisega veebruari juhatusse.
17. Muud küsimused
- uued bürooruumid
Otsus: Juhatus otsustas vastu võtta TOP-i pakkumise uute bürooruumide 
osas ja lubas hankida väljastpoolt EJL-i vahendid senisest suurema 
rendisumma tasumiseks.
- raamatupidamine
Otsus: Otsustati võtta vastu OÜ Pacioli sponsorpakkumine raamatupidamise 
korraldamiseks ja volitada Ott Kallast sõlmima vastavalt leping OÜ Pacioliga 
alates 1.02.2005.a.
Otsustati lõpetada tööettevõtuleping Aili Palmiga 31.01.2005.a. Aili Palmile 
tehti ülesandeks koostada aastaaruanne hiljemalt 01.02.05. Otsustati tellida 
auditeerimine 2004.a. aruandele.

Koosolek lõppes kell 18:30
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