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- EPL kiri Ristna  
 - stipendiumide maksmine 

 
 

1. Ülevaade tiitlivõistluste korraldusest 
 

Ott Kallas andis ülevaate 2010.a. Eestis toimuvate rahvusvaheliste 
tiitlivõistluste korralduskomiteede tööst ja eelarvete olukorrast. 
Otsus: juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks. 
 
2. Ülevaade eelarve täitmisest 

 
Ott Kallas andis ülevaate EJL 2010.a. eelarve täitmisest veebruari lõpu 
seisuga. 
Otsus: juhatus vaatas eelarve seisu läbi ja võttis teadmiseks. 
 
3. Meediatöö plaani arutelu 

 
Ott Kallas andis ülevaate planeeritavast EJL meediatöö korraldusest 
2010.a. Võrreldes eelmiste aastatega on meediamaterjali 
ettevalmistamine toodud enam EJL-i ja Corpore roll on selles osas 
vähenenud. 
Juhatus arutas võimalusi noorte purjetamise meedias paremini 
esiletõstmiseks. 
Otsus: juhatus kiitis 2010.a. meediatöö plaani heaks. 
 
4. Purjetaja kindlustuse arutelu 

 
Ott Kallas andis ülevaate purjetaja kindlustuse korraldusest Rootsis ja 
Soomes. 
Juhatus arutas sarnaste skeemide kasutusvõimalusi Eestis. 
Otsus: juhatus otsustas paluda Swedish Yachting Association’ilt eeskuju 
võtmiseks konkreetsed kindlustuspaketid ning leidis, et esimese 



sammuna on vajalik konsulteerida mõne kindlustusmaakleriga purjetajate 
kindlustuse korraldamise võimaluste teemal. 

 
5. Londoni OM valiksüsteemi arutelu 

 
Juhatus arutas 2012.a. OM Eesti-sisese valiksüsteemi projekti. Leiti, et 
valiksüsteemis rakendatavas Eesti edetabelis peaks olema sees vähemalt 
kahe rahvusvahelise võistluse tulemused. 
Otsus: juhatus otsustas saata 2012.a. OM Eesti-sisese valiksüsteemi 
projekti treenerite komisjoni läbivaatamiseks. 
 
6. Deniss Karpaki toetuse avaldused 

 
Juhatus vaatas läbi Deniss Karpaki avaldused 2010.a. Finn EM-il 
osalemiseks toetuse saamiseks. 
Otsus: juhatus teeb otsuse lisatoetuste maksmise osas jooksvalt pärast 
Tallinna Sadama sponsorlusotsuse saabumist. Üldine seisukoht on 
maksta lisatoetusi vastavalt EJL klasside tippspordi tabelile. 

 
7. Muud küsimused 

 
- EPL kiri Ristna teemal arutelu 

 
Juhatus vaatas läbi Eesti Purjelaualiidu pöördumise EJL juhatusele seoses 
Ristnasse kavandatava tuulepargiga. Leiti, et EJL üldine seisukoht on 
toetada seda, et nendesse kohtadesse, kus Eestis saab purjetada ja on 
ajalooliselt purjetatud, tuulikuid ei ehitataks. 
Otsus: juhatus otsustas, et vajadusel aitab EJL Eesti Purjelaualiidu 
püüdlustele kaasa toetuskirja näol, kuid eestkõnelejaks EJL sel teemal ei 
hakka. 
 
- stipendiumide maksmine 
Juhatus arutas võimalusi võistlusametnikele stipendiumide maksmiseks 
läbi EJL-i. 
Otsus: juhatus otsustas, et rahvusvaheliste tiitlivõistluste raames 
võistlusametnikele stipendiumide maksmine läbi EJL-i otsustatakse 
jooksvalt vastavalt vajadusele. 
 
 
lõpp: 17.00 
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