
EJL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr.4

kuupäev: 16.veebruaril 2005.a.
koht: Pärnu Kolledz
algus: 14:00 
kohalolijad: juhatus - Krista Kruuv, Toomas Tõniste, Marko Lilienthal, Jaan 
Alver, Egon Mats, Jüri Käo, Ahto Altjõe, peasekretär - Ott Kallas
protokollija: Ott Kallas

Päevakord:
1. Veebilehe muutmine.
Otsus: Arutelu järgselt tehti peasekretärile ülesandeks töötada välja uue 
veebilehe struktuur ja võtta sellele vastavalt pakkumised veebilehti tootvatelt 
firmadelt ning leida nende hulgast veebilehe tegija järgmise juhatuse ajaks. 
Eeskujuks soovitati võtta Soome Purjespordi Liidu, Iirimaa Purjespordi Liidu 
jms kodulehed. 
2. Eelarve 2005.
Otsus: Peale eelarve arutelu otsustas juhatus eelarve tulude mahus 2025974 
krooni ja kulude mahus 1939720 krooni kinnitada. Koondise osa on eelarves 
arvutatud lähtudes hetke reaalsetest tuludest. Peasekretärile tehti ülesandeks
koostada järgmiseks juhatuseks kõiki koondise jaoks vajalikke kulusid hõlmav
koondise eelarve projekt.
3. Koondise projekt.
Otsus: Peale treenerite komisjonis arutatu kokkuvõtte ärakuulamist otsustas 
juhatus teha peasekretärile ülesandeks esitada koondise reeglistik 
kinnitamiseks järgmisele juhatuse koosolekule ja valmistada koondise 
presentatsiooni materjal, mida oleks võimalik kasutada purjetamiskoondisega 
seonduva tutvustamiseks ja toetuste hankimiseks.
4. Eesti Karikasari: karikad, reglement.
Otsus: Peale arutelu otsutati EJL poolt välja anda igas klassis karikasarja 
võitjale karikas ja karikasarja parimale klubile rändkarikas. Peasekretärile anti 
ülesandeks koostada karikasarja reglement, mis hõlmab muu hulgas 
karikatega seonduvat.

5. Optimisti edetabeli neljas regatt.

Hr. Mart Meiel tegi ettepaneku kaasata Optimisti edetabelisse mõni suurte 
traditsioonidega Optimisti regatt (nt. Spinnaker, Pärnu Sügisregatt).

Otsus: Optimisti edetabelisse neljanda regati kaasamise arutelu järel jõuti 
otsusele, et Optimisti klassiga tegelevatel klubidel on soovitav luua Optimisti 
Liit ja arutada antud küsimust klassiliidus. Optimisti Liidu puudumiseni jääb 
jõusse Eesti Jahtklubide Liidu üldine edetabeli süsteem (juhatuse otsus nr.3, 
12.01.2005).

6. Purjelaua klassid ja vanused
Otsus: Eesi Purjelaualiidu ettepanekul kinnitame purjelaua klassid 2005:
N15 P+T, N17 P+T, J20 P+T, mehed, naised. Laudade ja purjede valik klassiti
selgub järgmise juhatuse ajaks Eesti Purjelaualiidu ettepanekul. Noorte 
Tippspordi Tabeli koefitsiendid muutuvad seoses noorima purjelaua klassi 
N12 välja arvamisega järgmiselt N15 - 0,8, N17 - 0,8, J20 - 1. Aastaks 2006 
on eesmärgiks purjelaudade võistlemine rajasõidus monotüüpklassides.



7. Suurregattide nõuded 
Otsus: Juhatus otsustas lisada suurregattide korraldusele järgmised nõuded:
- Arstliku viisa nõue on kohustuslik kõigile kuni 18-aastastele purjetajatele 
kaasaarvatud. Juhatus soovitab kõigile klubidele kontrollida ka vanemate kui 
18-aastaste võistlevate purjetajate tervist vähemalt üks kord aastas. 
- Vastutuskindlustuse (boat owner TPL insurance) alampiir edetabeli 
võistlustel on 1 miljon krooni.
- Tüüpjuhendina kasutame 2005.a. TYK KV juhendit, mille koostas Arvet 
Tetsmann ning mida korrigeerisid Heino Lind ja Triin Sepp.
- Tüüp-purjetamisjuhised on ülesandeks kohtunike komisjonile valmistada 
järgmiseks juhatuseks.
8. Klassiliitude ja EJL rollid.
Otsus: Seoses EJL strateegia väljatöötamisega ja mõne klubi vastava 
temaatikaga seotud küsimustega otsustas juhatus võtta selle küsimuse 
praegu käimas oleva strateegia koostamise üheks osaks ning kaasata klubid 
ja liidud samasisulisse arutellu erinevate ühingute rollide paremaks 
määratlemiseks meie purjetamismaastikul.
9. Jääpurjetamisliidu kiri.
Otsus: Juhatus otsustas toetada jääpurjetajaid koondise esinumbri 
tiitlivõistlustele lähetamise raames. 
10. Kultuuriministeeriumi aasta stipendiumid.
Otsus: Otsustati Kultuuriministeeriumisse esimese poolaasta stipendiumidele 
esitada EJL stipendiumide kriteeriumide täitjad noorpurjetajad Merili 
Randmaa, Deniss Karpak, Kaarel Kruusmägi ja Argo Vooremaa.
11. Tehnilise komisjoni projekt.
Otsus: Juhatus kinnitas tehnilise komisjoni koosseisu: Arvet Tetsmann, Veiko 
Rosme, Hans Nukki ja Enn Metsar. Juhatus teeb Arvet Tetsmannile 
ettepaneku kaasata tehnilisse komisjoni Finn klassi rahvusvaheline peamõõtja
Jüri Saraskin. Juhatus kiidab heaks Veiko Rosme komandeeringu (Hollandis 
toimunud mõõtjate seminar) kulude katmise jahtide mõõtmise maksude 
tuludest.
12. Kohtunike koolituse projekt.
Otsus: Juhatus kiitis heaks kohtunike koolituse initsiatiivgrupi ettepaneku, mis 
hõlmab vähemalt ühe Eesti esindaja saatmise Moskvasse kohtunike 
seminarile ja kohtunike koolituse korraldamise aprilli kuus Eestis. Lähetuse 
peamine eesmärk on koolituse raames saadud oskusteabe ja info edastamine
laiemale kohtunike ringile Eestis. Peasekretärile tehti ülesandeks taotleda 
Olümpiakomiteelt toetust Moskva seminaril osalemiseks. 
13. Muhu Väina juhend.
Otsus: Juhatus arutas Muhu Väina juhendi teemat ja otsustas paluda 
avamere komsjonil olemasolev juhend läbi vaadata ning seejärel esitada 
lõplik juhend juhatusele kinnitamiseks.
14. Saksa Auto sponsorlus.
Otsus: Juhatus otsustas liisida Saksa Auto poolt pakutud Volkswagen 
Transporter koondise tarbeks ja volitas Ott Kallast sõlmima Hansaliisinguga 
liisingleping.
15. Spordistipendiumid
Otsus: Juhatus otsustas vastavalt EJL juhatuse 04.04.2001 otsuses esitatud 
stipendiumide kriteeriumidele kinnitada toetuste summad:
suur toetus - 60000 krooni



keskmine toetus - 30000 krooni
väike toetus - 15000 krooni
Spordistipendiumid 2005 kinnitati järgmiselt:
a) väike toetus:
Deniss Karpak: Laser juun. EM 10.koht, Laser ISAF noorte MM 5.koht - 
15000 krooni
Kaarel Kruusmägi: Zoom MM 12.koht - 15000 krooni
Merili Randmaa: Zoom MM 4.koht - 15000 krooni
Argo Vooremaa: DN juun. MM 1.koht - 15000 krooni
b) keskmine toetus:
Vello Jürjo - Matti Roosma: Monotüüp XV EM 1.koht - mitte-OM - 16200 
krooni

Koosolek lõppes kell 16:00 ning sellel järgnes kohtumine Pärnu Jahtklubi 
juhatusega.
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