
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 78 
 
kuupäev: 20.04.2010.a. 
koht: EJL 
algus: 15:00 
osalejad: Krista Kruuv-Käo, Jüri Käo, Toomas Tõniste, Egon Mats, Jaan Alver, Andrus 
Poksi 
peasekretär – Ott Kallas 
protokollija: Riina Ramst 
 
Päevakord: 
 

1.       Liidupäeva korraldamine ja päevakorra kinnitamine 
2.       2009 eelarve täitmine ja 2010 eelarve täiendamine 
3.       Purjetaja kindlustuse projekt 
4.       RS Feva projekt 
5.       Londoni OM Eesti-sisese valiksüsteemi kinnitamine 
6.       Võistlusametnike programmi täiendamine 
7.       Tehniliste teenuste hinnakirja täiendamine 
8.       EOK Täiskogu küsimused 
9.       Muud küsimused: 
          -      EJL seisukohad ja pöördumine tuuleparkide osas 
          -      Skandinaavia Purjetamisliidu nime muutmise küsimus 
          -      EJL tegevuse analüüs ja hindamine 

 
1. Liidupäeva korraldamine ja päevakorra kinnitamine 
 
Otsus: juhatus otsustas, et EJL Liidupäev toimub 18. mail kell 16 Tallinna 
Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaalis. 
Juhatus kinnitas Liidupäeva päevakorra: 
1)  Liidupäeva juhataja valimine 
2)  Protokollija valimine 
3)  Häältelugemiskomisjoni valimine 
4)  2009. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne 
5)  Audiitori valimine 2010-2012 
6)  Täpsustatud 2010. aasta eelarve kinnitamine 
7)  2010 hooaja plaanide tutvustamine 
 
2. 2009 eelarve täitmine ja 2010 eelarve täiendamine 
 
Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL 2009.a. eelarve täitmisest ning 2010.a. 
täiendatud eelarvest. 
 
Otsus: juhatus otsustas EJL 2010.a. täiendatud eelarve heaks kiita. EJL täiendatud 
eelarve 2010 esitatakse Liidupäevale kinnitamiseks. 
 
3. Purjetaja kindlustuse projekt 
 
Juhatus vaatas läbi Seesam Kindlustuse poolt EJL liikmete õnnetusjuhtumikindlustusele 
esitatud pakkumise. 
 
Otsus: juhatus otsustas informatsiooni teadmiseks võtta ning leidis, et projektiga edasi 
minemiseks on vajalik oodata ära ka teiste firmade pakkumised. 
 
4. RS Feva projekt 



Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate RS Feva projekti raames EJL liikmesklubidega 
toimunud arutelude tulemustest ning projekti finantseerimise hetkeseisust. 
Juhatus arutas RS Feva projekti finantseerimise võimalusi. 
 
Otsus: juhatus otsustas, et RS Feva projektiga edasi minemiseks on kindlasti vajalik 
jätkata läbirääkimisi võimalike finantseerijatega, samuti töötada välja detailsem projekt 
FEVA Eestis juurutamiseks.  
 
5. Londoni OM Eesti-sisese valiksüsteemi kinnitamine 
 
Juhatus vaatas läbi täiendatud Londoni OM Eesti-sisese valiksüsteemi projekti. 
 
Otsus: juhatus otsustas Londoni OM Eesti-sisese valiksüsteemi kinnitada. Valiksüsteem 
on esitatud protokolli lisas 1. 
 
6. Võistlusametnike programmi täiendamine 
 
Juhatuse liige Andrus Poksi andis ülevaate võistlusametnike programmi täiendustest 
võistlussekretäre puudutavas osas. 
 
Otsus: juhatus otsustas võistlusametnike programmi täiendatud kujul kinnitada. 
 
7.       Tehniliste teenuste hinnakirja täiendamine 
 
Juhatus vaatas läbi tehniliselt komisjonilt seoses asjaoluga, et alates käesolevast aastast 
ei ole ORC mõõdukirjade lisad „ORC Speed Guide“ ja „Stability and Hydrostatic 
Datasheet“ enam tasuta kaasaanded vaid tasulised lisad, laekunud ettepaneku täiendada 
EJL 2010.a. tehniliste teenuste hinnakirja vastavate mõõdukirja lisade maksumuse osas. 
 
Otsus: juhatus otsustas kinnitada ORC mõõdukirja lisade „ORC Speed Guide“ ja „Stability 
and Hydrostatic Datasheet“ hinnaks 1100 krooni. Täiendatud EJL 2010.a. tehniliste 
teenuste hinnakiri on esitatud protokolli lisas 2. 
 
8. EOK Täiskogu küsimused 
 
Otsus: juhatus otsustas, et Eesti Jahtklubide Liitu esindab 29.04.2010 toimuval EOK 
Täiskogu koosolekul juhatuse liige Jaan Alver. Kõik EOK Täiskogu jaoks vajalikud 
seisukohad töötab juhatus välja peale koosoleku materjalide laekumist.  
 
9. Muud küsimused 
 
- EJL seisukohad ja pöördumine tuuleparkide osas 
 
Juhatus vaatas läbi EJL pöördumise projekti tuuleparkide osas. 
 
Otsus: juhatus otsustas keskkonna- ning majandus- ja kommunikatsiooniministrile 
tuuleparkide küsimuses esitatava EJL pöördumise teksti heaks kiita. 
 
-        Skandinaavia Purjetamisliidu nime muutmise küsimus 
 
Peasekretär Ott Kallas andis juhatusele edasi Scandinavian Sailing Federation’i (SKSF) 
koosolekul esitatud ettepaneku Scandinavian Sailing Federation nime muutmiseks, kuna 
praegune nimi ei vasta organisatsiooni tegelikule sisule. Ettepanekud uue nime osas: 
North European Sailing Federation, Nordic Sailing Federation.  
 



Otsus: juhatus otsustas esitada Scandinavian Sailing Federation’i uue nime ettepanekuna 
EJL poolt Nordic Sailing Federation, kuna leiti, et see nimi on rohkem sisulises vastavuses 
organisatsiooni liikmeteks olevate riikidega. 
-           EJL tegevuse analüüs ja hindamine 
 
Juhatus arutas võimalusi EJL senise tegevuse analüüsimiseks ja hindamiseks. 
 
Otsus: juhatus otsustas, et järgmisel juhatuse koosolekul arutatakse detailsemalt EJL 
tegevuse analüüsi ja hindamise struktuuri ning põhimõtteid. 
 
 
lõpp: 16.45 
 
 
 
 
 
Jüri Käo 
Eesti Jahtklubide Liidu president 



Lisa 1 
 
Eesti Jahtklubide Liit 
Eesti-sisene kvalifikatsioonisüsteem 2012 Olümpiaregatile 
 
1. Kvalifikatsioonisüsteemi osad: 
1.1. 2011 aasta Eesti Edetabeli (ajavahemik 1.11.2010-30.09.2011) lõpptulemus.  
Eesti edetabeli osad: kolm Eesti Karika etapi klassi üldarvestuse lõpptulemust (Eesti MV 
koefitsient on 1,2 ja teiste regattide koefitsient on 1) ja kaks paremat täiskasvanute 
olümpiaklassi MM-i, EM-i või ISAF MK etapi tulemust juhul kui antud klassis osalesid 
vähemalt 5 riigi sportlased. 
1.2. 2011 ISAF Sailing World Championships (MM, 3-18.12.2011, Perth, AUS) 
lõpptulemus.  
1.3. 2012 Olympic Class World Championship (MM, 1.01-1.06.2012) lõpptulemus. 
 
2. Kvalifikatsioonisüsteemi punktiarvestus: 
2.1. 2011 Eesti Edetabeli punktiarvestus: 
2.1.1. Eesti Karika etapid: 

1. koha punktid = võistelnud paatide arv + 3 boonuspunkti 
2. koha punktid = võistelnud paatide arv – 1 + 2 boonuspunkti 
3. koha punktid = võistelnud paatide arv – 2 + 1 boonuspunkt 
4. koha punktid = võistelnud paatide arv – 3 
viimase koha punktid = 1 

Näide: Võistleb 10 paati - 1. koht = 13 punkti; 2. koht = 11 punkti; 5. koht = 6 punkti; 
10. koht = 1 punkt. Sama võistluse esikoha punktid kui etapp on antud klassi Eesti MV = 
15,6 punkti 
2.1.2. MM, EM või ISAF MK etapp: 

1. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv + 3 boonuspunkti 
2. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv - 1 + 2 boonuspunkti 
3. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv - 2 + 1 boonuspunkt 
4. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv - 3 
50% sisse mahtunud viimase paadi punktid = 1 

Näide: Võistleb 100 paati – 1. koht = 53 punkti; 20. koht = 31 punkti; 50. koht = 1 
punkt; 51. koht = 0 punkti 
2.1.3. Eesti Edetabeli osavõistluste lõpptulemuste kohtade alusel saadud punktide 
summa on võistleja punktisumma. Eesti Edetabelis lõppjärjestuses eespool on enam 
punkte kogunud võistleja. Eesti Edetabeli lõppjärjestust arvestatakse 
kvalifikatsioonisüsteemis kui üht regati lõpptulemust 
Näide: Eesti Edetabelis võistleb 12 paati – 1. koht = 15 punkti; 3. koht = 11 punkti; 5. 
koht = 8 punkti; 12. koht = 1 punkt 
2.2. 2011 ja 2012 MM punktiarvestus: 

1. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv + 3 boonuspunkti 
2. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv - 1 + 2 boonuspunkti 
3. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv - 2 + 1 boonuspunkt 
4. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv - 3 
50% sisse mahtunud viimase paadi punktid = 1 

Näide: Võistleb 100 paati – 1. koht = 53 punkti; 20. koht = 31 punkti; 50. koht = 1 
punkt; 51. koht = 0 punkti 
2.3. Kvalifikatsioonisüsteemi osade lõpptulemuste kohtade alusel saadud punktide 
summa on võistleja punktisumma. Kvalifikatsioonisüsteemi lõppjärjestuses eespool on 
enam punkte kogunud võistleja. 
Näide: EST-1 osaleb Star klassi kvalifikatsioonis. a) 2011 Eesti Edetabelis on 5 Stari; 
EST-1 saab 1. koha = 8 punkti; b) 2011 MM-l osaleb 60 Stari; EST-1 saab 3. koha = 29 
punkti; c) 2012 MM-l osaleb 75 Stari; EST-1 saab 2. koha = 38 punkti. Kvalifikatsiooni 
kokkuvõttes on EST-1 kogunud 75 punkti. Keegi teine Eesti võistleja Staril rohkem 
punkte ei kogunud = EST-1 on kvalifikatsiooni võitja. 



2.4. Kvalifikatsiooni punktisumma võrdsuse korral otsustab omavahelise paremuse 
viimase osavõistluse paremusjärjestus. 
 
3. Kvalifikatsiooni võitmise lisatingimused: 
3.1. Kvalifikatsiooni tulemuste alusel võib Olümpiaregatil osalemise õiguse saada ainult 
see sportlane, kes on rahvusvahelises kvalifikatsioonisüsteemis taganud Eestile 2012 
aasta Olümpiaregatil võistlemise riigikoha sõltumata teiste samas klassis purjetanud 
Eesti sportlaste tulemustest. 
 
4. Kvalifikatsioonisüsteemi muutmine: 
4.1. Eesti Jahtklubide Liidu juhatus võib kvalifikatsioonisüsteemi muuta juhul kui 
süsteemi objektiivsus on mingil põhjusel ohtu seatud. 
 
5. Kvalifikatsiooni tulemuste kinnitamine ja rakendamine: 
5.1. Kvalifikatsiooni tulemused kinnitab ning Olümpiaregatil osalemise või mitteosalemise 
otsustab Eesti Jahtklubide Liidu juhatus. 
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EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU TEHNILISTE TEENUSTE HINNAKIRI 2010 
 

 
 
1. REGISTRITOIMINGUD 
 
1.1 Väikelaevad 
1.1.1 Esmane registreerimiskiri koos purjenumbri omistamisega      1000.- 
1.1.2 Registreerimiskiri                   500.- 
1.1.3 Registreerimiskirja duplikaat        400.- 
1.2 Spordilaevad 
1.2.1 Noorteklassi purjeka mõõdukirja registreerimine                 25.- 
1.2.2 Olümpiaklassi purjeka mõõdukirja registreerimine       50.- 
1.2.3 Muu purjeka mõõdukirja registreerimine                100.-  
 
 
2.AVAMEREJAHTIDE ORCi JA ORCC MÕÕDUKIRJAD 
 
2.1 ORCi mõõdukiri enne jooksva aasta 1. juunit   1800.- 
2.2 ORCi mõõdukiri peale jooksva aasta 1. juunit   2300.- 
2.3 ORCC mõõdukiri enne jooksva aasta 1. juunit   1000.- 
2.4 ORCC mõõdukiri peale jooksva aasta 1. juunit   1300.- 
2.5 Mõõdukirja koopia         100.- 
2.6 ORC mõõdukirja lisa „ORC Speed Guide“    1100.- 
2.7 ORC mõõdukirja lisa „Stability and Hydrostatic Datasheet“ 1100.- 
 
 
3. MUUD TEENUSED 
 
3.1 Spordilaeva kleebis          100.- 
3.2 Tunnistus purjekal reklaami kandmiseks      
purjekas pikkusega 6-9 meetrit      1000.- 
purjekas pikkusega 9.01-12 meetrit     2000.- 
purjekas pikkusega üle 12 meetri      3000.- 
 


