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1. EJL juhatuse koosolekute ajad 
 

Otsus: otsustati, et EJL juhatuse koosolekud toimuvad järgmistel aegadel: 
19. jaanuar kell 15.00 
16. veebruar kell 15.00 
23. märts kell 15.00 
20. aprill kell 15.00 
18. mai kell 14.00 
15. juuni kell 15.00 
EJL Liidupäev toimub 18. mail kell 16.00. 
 

2. 2010.a. EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karika etapid – Roomassaare regatt 
 

Otsus: juhatus otsustas 2010.a. EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karika etapi, 
Roomassaare regati aja kinnitada järgnevalt: 
28.-30. mai Roomassaare regatt (Roomassaare) SMS – Optimist, Zoom8, Laser 
4.7, Techno 293 U15, Techno 293 U17, RS:X U19, RS:X 
Otsustamisel lähtuti 2010.a. rahvusvahelisest ja Eesti purjetamiskalendrist ning 
leiti, et antud kuupäevad on kalendrit arvesse võttes kõige optimaalsem aeg EJL 
Olümpiapurjetamise Eesti Karika etapi, Roomassaare regati läbiviimiseks. Samuti 
võimaldab see vajadusel rakendada Roomassaare regatti 2010.a. suviste 
tiitlivõistluste valiksüsteemi kuuluva võistlusena. 
 

3. Klasside tippspordi tabel 
 

Juhatus arutas koondise toetusrahade arvestamise aluseks oleva klasside 
tippspordi tabeli juhendi muudatusi. 
Peasekretär Ott Kallas tõi välja järgmised klasside tippspordi tabeli rakendamise ja 
koondise tööga seotud plussid ja miinused 2009. aasta osas: 

Plussid: 
- seotus klassi massilisuse ja tulemuslikkusega motiveerib klassi arengut 
- klassil on kasutada kindel toetussumma, mis soodustab õkonoomset 

planeerimist ja koostööd 
- koondise eelarve püsib etteantud raamides tänu fikseeritud 

toetussummadele 
- koondise rahastamine on selgelt põhjendatav ja läbipaistev 
Miinused: 



- sponsorluse mahud eri klassidel ja koondise alajaotustel on erineva 
suurusega 

- sportlased kipuvad jätma treenereid projektidest välja 
- sportlased ei suuda jagada klassi toetust, samuti ei suuda seda 

treenerid 
Juhatus kiitis heaks järgmised ettepanekud klasside tippspordi tabeli 
rakendamiseks 2010. aastal: 

- koondise toetustest finantseeritakse ainult koondise sportlasi ja nende 
treenereid 

- sportlane saab koondises olla ühel aastal ainult ühes klassis 
- kõik sponsorrahad ja fondide rahad (v.a. EOK OM ettevalmistuse 

toetused) on üks summa, mis jaotub klasside vahel vastavalt klasside 
tabelis näidatud punktisummale eelmise aasta tulemuste põhjal 

- kõik koondise projektid peavad olema treeneri poolt juhitud ja nõutav 
on treeneri kohaolek 

- klassi siseselt jaotuvad finantsid sportlaste vahel vastavalt sportlaste 
toodud punktidele  

- finantseerimise soovituslik tähtsusjärjekord: 1. treeneri kulud (a. klassi 
finantsid massilisuse arvelt, b. sportlaste finantside arvelt võrdselt igalt 
koondise liikmelt), 2. sportlase kulud 

- uues klassis esmakordselt koondisesse kuuluv sportlane saab koondise 
toetusena kasutada eelmisel aastal vanas klassis kogutud punktidest 
50% 

- olümpiaklassis täiskasvanute koondisesse kuuluv sportlane, kes on 
juunioride vanusest välja kasvanud, saab koondise toetusena kasutada 
eelmisel aastal samas klassis juunioride võistlustelt kogutud punktidest 
50% 

- täiskasvanute EM-l ja MM-l toovad klassile punkte vaid need tulemused, 
mis mahuvad võistlustes lõpptulemustes esimese 50% sisse 

Juhatus kiitis heaks järgmised koondise liikmeks saamise kriteeriumite 
ettepanekud 2010. aastaks: 

- Uue hooaja koondise kandidaatide nimekiri koostatakse eelmise aasta 
edetabeli alusel. 

- Jooksval aastal võib saada koondise liikmeks sportlane, kes koondise 
plaanis oleva EM-i või MM-i valiksüsteemis (lõpeb 30 päeva enne antud 
võistluse 1. sõidu päeva) jooksval hooajal saavutab järgmise tulemuse: 1. 
EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karika etapil 1.koht, 2. MK-etapil 1-
10.koht, 3. EM-l 1-15.koht, 4. MM-l 1-20.koht, 5. võidab esikoha antud 
võistluse valiksüsteemis. 

- Koondise kandidaatide spordiprojektid, füüsilised testid ja arstlikud 
testid vaatab läbi treenerite komisjon ning esitab koondise kandidaadid 
kinnitamiseks juhatusele. 

- Koondise liikmeks saab sportlane peale koondislase lepingu sõlmimist 
EJL-ga. 

Otsus: juhatus otsustas 2009.a. klasside tippspordi tabeli juhendi 2010.a. toetuste 
arvutamiseks projekti saata Treenerite komisjoni tutvumiseks ja arvamuse 
saamiseks. 
 

4. 2009. aasta parimad sportlased EOK-le esitamiseks 
 

Otsus: juhatus otsustas kinnitada Eesti Jahtklubide Liidu poolt Eesti 
Olümpiakomiteele esitatava 2009. aasta parimate valiku Aasta meessportlase, 
Aasta naissportlase, Aasta võistkonna, Aasta treeneri, Aasta noorsportlase ja enim 
silma paistnud spordialaliidu kategoorias. EOK-le esitatud 2009.a. parimate 
sportlaste valik on esitatud protokolli lisas 1. 

 
5. Regattide osavõtumaksude ja ametnike tasude arutelu 



 
Peasekretär Ott Kallas tutvustas juhatusele regattide osavõtumaksude ja 
ametnike tasudega seonduvat problemaatikat. Mitmed EJL Olümpiapurjetamise 
Eesti Karika regatte korraldavad klubid leiavad, et 2009.a. EJL juhatuse poolt 
kinnitatud võistlusametnike programmi raames kehtestatud tasumäärade alusel 
arvutatud võistlusametnike töötasudest koosnev kulu on regattide korraldamise 
eelarvetes tunduvalt suurem kui tulu regattide osavõtumaksudest. See aga 
muudab klubidele võistluste korraldamise problemaatiliseks. Juhatus tutvus ka 
2009.a. EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karika regattide eelarvetega erinevate kulu- 
ja tululiikide mahu osas. 
Otsus: juhatus otsustas saata regattide osavõtumaksude ja ametnike tasude 
küsimuse Võistlusametnike komisjoni arutamiseks. 
 

6. Ülevaade kohtumisest Swedish Yachting Association’iga 
 

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate 18. novembril toimunud kohtumisest 
Swedish Yachting Association’i (SBU) presidendi Bengt Gärde’ga. SBU on klubisid 
ühendav organisatsioon, mille peamisteks eesmärkideks on korraldada sadamaelu 
ja infovahetust, kaitsta sadamate ja paadiomanike õigusi ja huvisid ning aidata 
sadamaid luua. Võistlusspordiga SBU ei tegele. SBU hõlmab 28 regiooni, mis 
omakorda koondavad ligikaudu 1000 klubi. Liikmetele antakse 6 korda aastas 
välja ajakirja. Klubide liikmetele pakutakse veelise tegevusega seotud 
isikukindlustust, mis sisaldub liikmemaksudes. SBU-l on ka oma kindlustusselts, 
mis pakub paadikindlustust. 
Otsus: juhatus otsustas informatsiooni teadmiseks võtta. 

 
 
 

Lõpp: 17.00 
 
 
 
Jüri Käo 
Eesti Jahtklubide Liidu president 



Lisa 1 
 
EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU  arvamus  
2009. AASTA  MEESSPORTLASE, AASTA NAISSPORTLASE,  
AASTA VÕISTKONNA ja AASTA TREENERI ning 
AASTA NOORSPORTLASE  VALIMISEKS 

 
Samuti KOLME ENAM SILMAPAISTNUD SPORDIALALIIDU selgitamiseks 

 

Jrk. Nr. AASTA MEESSPORTLASED – 2009 
1. Andrus Veerpalu 
2. Martin Padar 
3. Vaiko Vooremaa 
4. Gerd Kanter 
5. Mikk Pahapill 

 

Jrk. Nr. AASTA NAISSPORTLASED – 2009 
1. Ksenija Balta 
2. Jane Trepp 
3. Sirkka-Liisa Kivine 
4. Jelena Glebova 
5. Kaia Kanepi 

 

Jrk. Nr. AASTA  VÕISTKONNAD – 2009 
1. Allar Raja, Kaspar Taimsoo 
2. Eesti paatkond (8+) 
3. Peeter Siniväli, Rein Leitmaa 

 

Jrk. Nr. AASTA TREENERID – 2009 
1. Matti Killing 
2. Mati Alaver 
3. Andrei Nazarov 

 

21a ja noorem AASTA EDUKAMAD NOORSPORTLASED – 2009 
1. Kaisa Pajusalu 
2. Liane Pintsaar 
3. Grigori Minaskin 
4. Viktor Romanenkov 
5. Liina Laasma 

 
 
 

Jrk. Nr. SILMAPAISTVAMAD SPORDIALALIIDUD – 2009 
1 Eesti Sõudeliit 
2 Eesti Kergejõustikuliit 
3 Eesti Jahtklubide Liit 

 
 
 
  Täitja:   Eesti Jahtklubide Liit 
                Spordiliidu /-organisatsiooni nimetus                                     


