
EJL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr.5

kuupäev: 16.märtsil 2005.a.
koht: TOP peakontori koosolekuruum
algus: 15:00 
kohalolijad: Juhatus – Krista Kruuv, Egon Mats, Jüri Käo, Ahto Altjõe, Toomas
Tõniste, Jaan Alver, peasekretäri assistent Maiki Saaring
protokollija: Maiki Saaring

Päevakord:
1. Treenerite kutsekvalifikatsiooni komisjon (kinnitamine, avaldus EOK-i)
Otsus: Juhatus kinnitas kutsekvalifikatsiooni komisjoni liikme kanditaatideks 6 
liiget. Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse esindaja Kersti Rodese, Ülikooli 
esindaja Rein Haljandi, EOK-i esindaja Martti Raju, purjetajate esindaja Heino
Linnu, treenerite esindaja Rein Ottosoni ja klubide esindaja Ott Kallase.
Peasekretärile tehti ülesanne esitada vastav avaldus komisjoni loomiseks 
EOK-le.
2. Varustuse määruste tõlkimine ja raamatu trükk
Otsus: ISAF Equipment Rules 2005-2008 tõlgitakse eesti keelde Heino Linnu 
poolt. Peasekretärile tehti ülesandeks pidada läbirääkimisi trükkimise suhtes 
ka teiste firmadega (Murutar, Kukk).
3. Muhu Väina juhendi kinnitamine
Otsus: Peale arutelu otsustati Muhu Väina juhend kinnitada esitatud kujul.  
4. Koondise reeglistiku ja koondise nimekirja kinnitamine.
Otsus: Reeglistik ja nimekiri kinnitati juhatuse poolt. 
Arutelu järgselt jõuti otsusele, et kursiivkirjas toodud eriarvamus koondise 
riietuse kandmise osas ei olnud põhjendatud ja ei toeta koondise toetajate 
näitamist nii kaasaelajatele kui ka pressile ning raskendab seega kaudselt 
koondise finantseerimist.
5. Optimisti edetabel - neljas regatt edetabelis (kinnitamine).
Otsus: Treenerite komisjoni ettepanekul kinnitame Optimistidele neljanda 
edetabeli võistluse – Kalevi Meistrivõistlused 18 – 20. juuli 2005. a.
6. Laser 4.7 tulevik (arutelu)
Otsus: Arutelu järgselt otsustati, et  Olümpia klassid on suurregattidel 
eelistatud ja Laser 4.7 ei peaks kohustuslikuna osalema suurregattide 
programmis. Peasekretärile tehti ülesandeks töötada välja uute klasside 
osalemise kriteeriumid.
7. Noorte spordikoolitus 6x gümnaasiumi õpilased (kinnitamine)
Otsus: Juhatus toetas treenerite komisjoni ettepanekut, sportlaste nimeline 
väljatoomine kindlustab sportlasele kindlal määral treeningute toetuse 
koondise raames. Esimese viie koha peale nimetasime: Kaarel Kruusmägi, 
Henri Tauts, Kiur Ojala, Elise Umb, Karl-Martin Rammo. Kuuenda koha 
otsustasime jagada võrdselt kolme sportlase vahel: Aksel Artus, Raul Oja ja 
Marko Pomerants.
8. LaserZoom Liidu ettepanek (arutelu)
Otsus: Arutati LaserZoom Liidu ettepanekut ja jõuti järeldusele, et Kieli 
Nädalast osavõtmise soov on normaalne, aga me tahame kodus oma 
purjetamist üles viia ja seetõttu peaks Kieli minek või mitte minek jääma 
purjetaja ja tema treeneri otsustada. Jahtklubide Liit peab selget joont hoidma 
ja tagama, et regatid toimuvad nagu plaanitud. 



9. Muud küsimused:
- Peasekretäri sidekulude kompenseerimine
- Peasekretäri transpordikulude kompenseerimine
Otsus: Arutada läbi osapooltega ja kinnitada järgmisel juhatuse koosolekul.

Koosolek lõppes kell  18.17 ja sellele järgnes  kohtumine Rein Ottosoniga 
Kalevi Jahtklubi baaris.
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