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1. EJL märkide statuut, disain, tellimine 
 
Peasekretär Ott Kallas tutvustas uut võimalikku EJL aumärkide disaini. 
Samuti tutvustas Ott Kallas 1993. aastal kinnitatud EJL sümboolika 
statuuti. 
 
Otsus: otsustati valminud aumärkide disaini mitte kinnitada ja tellida 
uus disain.  
Samuti otsustati, et 1993. aastal kinnitatud EJL sümboolika statuut on 
vaja EJL põhikirjaga vastavusse viia. 
 

2. Võistlusametnike litsentside, kategooriate ja nõuete kinnitamine 
 
Andrus Poksi tutvustas uut võistlusametnike programmi.  
On 3 erinevat litsentsi – võistlusjuht, kohtunik ja vahekohtunik. Igal 
litsentsil on 3 kategooriat – rahvusvaheline, mida annab ISAF, 
rahvuslik, mida hakkab andma EJL ja klubi oma, mida hakkab samuti 
andma EJL. Litsenseerimine sarnaneb oma vormilt ISAFi poolt läbi 
viidavale võistlusamentike litsenseerimisele.  
Oluline on juriidiliselt võistlusjuhil, kohtunikul ja vahekohtunikul vahet 
teha – nad on kõik võistlusametnikud. Seoses sellega on vaja ka EJL 
kohtunike komisjon nimetada ümber võistlusametnike komisjoniks.  
Kuna võistlusametnike töö toimub reeglina nende vabast ajast ja 
tahtest, on vaja võistlusametnike motivatsioonisüsteemi täiustada. 
Seetõttu näeb uus programm ette ka võistlusametnike tasustamise 
määrade tõstmist võrreldes varasematega.  
Uut võistlusametnike süsteemi tutvustatakse 24. jaanuaril toimuval 
seminaril. 
Esimene võimalus võistlusametniku litsentsi saamiseks testi teha 
peaks olema kevadel 2009 ning sügisel 2009 võiks toimuda esimene 
võistlusametnike litsenseerimine. 
Võistlusametnike programmi järgmine etapp sisaldab 
seminariprogrammi ning testide koostamist.  



Hetkel on välja töötamata ka litsenseerimise eest maksta tulevate 
tasude pool. 
 
Peasekretär Ott Kallas tegi ettepaneku jätkata projekti sama 
lepingupartneri – OÜ Librix’iga ning kinnitada selle raames ka 
programmi kulude pool ning seminaride osavõtutasud. 
 
Otsus: otsustati võistlusametnike programmi üldised alused kinnitada 
ning jätkata projekti OÜ Librix’iga. 
Samuti otsustati, et leping EJL-i ja OÜ Librix vahel ning 
võistlusametnike seminaride finantseerimise ettepanek tuleb ette 
valmistada juhatusele enne järgmist juhatuse koosolekut. 
Lisaks otsustati, et uus litsenseeritud võistlusametnike süsteem 
rakendub 2010. aastast. 
Otsustati ka nimetada EJL kohtunike komisjon ümber võistlusametnike 
komisjoniks. 
 

3. EJL arengustrateegia 2009-2012 
 
Juhatus arutas Eesti Jahtklubide Liidu arenguplaani aastateks 2009-
2012. 
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