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1. Koondise toetused 2019

Vaadati üle sportlase rahastusallikate tabel. Toimus arutelu.

Otsus:
Otsustati liita kokku kaks senist juhendit Sportlase toetuse juhend ja Koondise toetuse 
juhend üheks juhendiks Koondise toetuse juhend.
Uues juhendis toetada rahaliselt koondislasi klassi baastoetusega ainult ühepaadi 
klassides (Laser 4.7 U18, Laser Radial U19, Laser Radial N U21, Laser Radial N, Laser 
Standard M U21, Laser Standard M, Finn M U23, Finn M), kahepaade klassides (29er 
U19, 49erFX U23, 49erFX N, 49er M U23, 49er M, 470 U24, 470), purjelaua klassides 
(Techno293 U17, RS:X U19, RS:X N, RS:X M), jääpurjetamise klassides (DN juunior, DN, 
Monotüüp XV).
Uues juhendis toetada rahaliselt koondislasi tulemuse eest ainult olümpiaklassi juunioride 
klassides Laser Radial N U21, Laser Standard M U21, Finn U23, 49erFX N U23, 49er M 
U23, 470 N U24, 470 M U24 ja kõigis täiskasvanute olümpiaklassides.
Otile tehti ülesandeks koostada uus Koondise toetuse juhend järgides ülaltoodud 
põhimõtteid.
Uus juhend rakendub 2019 aasta algusest sportlaste toetamise rahastamiseks.

2. EOK noorte toetus

Ott tegi ülevaate strateegilisest klasside püramiidist, klasside vanusepiiridest, klasside 
tippude treeningrühmadest, treeningmahtudest, Purjetamisakadeemia rollist tippspordi 
järelkasvu loomisel.
Oti mõtted millest arutelu algas:
Kultuuriministri ettekandes Spordi Kongressil oli selge sõnum, et EOK A ja B toetuste 
rühmas olevate sportlaste rahastamine on heal tasemel ja noortespordi rahastamine on 
heal tasemel, kuid toetuse tühimik haigutab olümpiatippude järelkasvu rühmas. 
Purjetamise mõistes on olümpiatippude järelkasvu rühma sportlased olümpiaklasside 
juuniorid ja esimesi aastaid olümpiaklasside täiskasvanute seas võistlevad sportlased. 
EOK C rühma toetus katab täna ära kolm meie parimat olümpiapurjetajat Puusta, Rammo,
Karpak. Nende järel on noorteklassides tublisid saavutusi näidanud H. Roihu, G. Haud, K. 
Paal, T. Annus, aga neid erinevatel põhjustel EOK noorte toetuse vahenditest toetada täna
ei saa. Tänane EOK noortetoetuse nimekiri koosneb kas väga noortest või osalt teadmata 
edasiste valikutega sportlastest. Peaksime arutama koos kuidas olukord purjetajate 
toetamisel muuta selliseks, et abi saaksid purjetajad kelle aja ja raha kulu on seoses 
olümpiaspordiga järsult suurenenud kuid tulemusi veel näidata ei ole. Need on purjetajad 
kes on teinud tubli noortetulemuse, valinud sobiva olümpiaklassi ja panustavad selles oma
aega ning vahendeid. Anname neile mõne aasta aega, toetame neid nõu ja jõuga, et 
tuleks uusi tipp-purjetajaid.

Vaatasime läbi EOK noortetoetuse senised nimekirjad ja arutasime millised on olnud 
sportlaste arengud.



Rio OM 49er tulemuste järgi meeste vanused. 
1. NZL 25a/27a
2. AUS 30a/28a
3. GER 27/28
4. DEN 37/25
5. FRA 33/30
6. GBR 28/30
7. ARG 28/21
8. POL 27/28
9. ESP 23/26
10. IRL 29/32
11. BRA 27/24
12. AUT 32/32
13. SUI 21/27
14. ITA 24/35
15. CRO 29/36
16. POR 35/32
17. BEL 28/25
18. JPN 36/34
19. USA 29/27
20. CHI 24/29

Otsus:
1. Teha EOK-le ettepanek tõsta EOK noortetoetuse purjetajate vanust U26 peale juhul kui 
toimub selge OM klassi tulemuse areng
2. Soovime EOK-lt toetust akadeemia treenerite ja EJL tippspordikomisjoni ettepanekutele 
keda sportlastest on vaja toetada uute olümpiatippude tootmiseks
3. Kustutada EOK noortespordi toetuse nimekirjast Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp 
seoses 49erFX paatkonna purjetamise lõpetamisega ning asendada nad EOK 
noortespordi toetuse nimekirjas Henri Roihu (49er soodimees) ja Georg Haudiga (Laser 
Standard Eesti 2. number)
4. Esitada EOK-le noorte treenerite toetamiseks pingereas järgmised treenerid:
Raivo Randmäe
Maria Veessaar
Lenart Kivistik
Elise Umb
Uku Kuusk

3. Koondise lepingu täiendamine

Täiendasime koondise lepingut. Uus tekst on lisas 1.



Lisa 1.

KOOSTÖÖLEPING EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU JA ____________  VAHEL

Tallinnas, _________ 2018.a.

MTÜ Eesti Jahtklubide Liit, registrikoodiga 80074834 (edaspidi EJL), keda esindab 
peasekretär Ott Kallas ja ___________________________ (edaspidi Sportlane), edaspidi 
Pool või Pooled, sõlmisid käesoleva Koostöölepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

1. Lepingu eesmärk
Lepingu eesmärgiks on Sportlase purjetamise oskustaseme tõstmine ning selleks EJL-i 
poolt tingimuste loomine Sportlasele, tema treeneritele ja abipersonalile tema 
treeningprotsessi osalise finantseerimise kaudu, et tagada Sportlase head sportlikud 
tulemused Euroopa meistrivõistlustel, maailmameistrivõistlustel ja 2020.a. olümpiaregatil.

2. Poolte kohustused
2.1.  Sportlane kohustub:
2.1.1. Läbima meditsiinilise kontrolli Spordimeditsiini Sihtasutuses vähemalt üks kord 
esimesel poolaastal ja üks kord teisel poolaastal.
2.1.2. Täitma ROK-i, ja Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja EJL poolt kehtestatud 
reklaamialasele tegevusele kehtestatud kõiki nõudeid.
2.1.3. Võistlema 2020 aasta lõpuni purjetamise olümpiaklassides ainult Eesti riigi eest. 
2.1.4. Kinni pidama sportlikust reziimist ning mitte kahjustama teo ja sõnaga EJL-i mainet.
2.1.5. Mitte esinema meedias (TV, raadio, trükimeedia, internet) ROK-i, EOK-i vastu 
suunatud negatiivsete avaldustega.
2.1.6. Purjetaja on kohustatud kõiki purjetamisalaseid probleeme ja erimeelsusi 
lahendama vastava kirjaliku pöördumisega oma klubi, rahvusliku klassiliidu ja EJL-i 
tasandil.
2.1.7. Täitma WADA (World Anti-Doping Agency) poolt kehtestatud dopingukontrolli 
nõudeid ja mitte kasutama WADA poolt keelatud dopingaineid. Dopingu  kasutamises 
süüdimõistmise korral kohustub sportlane maksma Eesti Jahtklubide Liidule summa, mida 
Eesti Jahtklubide Liit peab maksma trahvina Rahvusvahelisele Purjetamisliidule. Juhul kui 
sportlane on rikkunud Maailma Antidopingu Koodeksit või jätab täitmata sportlase asukoha
ankeedi, kuulub tema antud Lepingu perioodil Eesti Jahtklubide Liidult saadud toetus 
tagastamisele Eesti Jahtklubide Liidule. 
2.1.8. Sportlane kohustub sõlmima ise oma elu- ja õnnetusjuhtumi kindlustused ning 
omama ravikindlustust Ravikindlustuse seaduse mõistes.
2.1.9. Kandma Eesti Purjetamiskoondise ametlikku riietust ja reklaamvesti olümpiaklasside
võistlustel, avamistel, autasustamistel ja pressiüritustel. Ametliku riietuse esiosa parem 
pool ning tagaosa Sailing Team Estonia kirja kõrguselt ülespoole on reserveeritud EJL 
sponsorreklaamidele, riietuse esiosa vasak pool on sportlase klubi logo ja isiklike 
sponsorreklaamide tarbeks.
2.1.10. Kandma Eesti Purjetamiskoondise toetajate ja sponsorite sümboolikat oma paadi 
kerel või purjel vastavalt joonisele lisas 3.
2.1.11. Valmistades ette oma isiklikke või oma paati puudutavaid sponsorlepinguid, tuleb 
sportlasel arvestada alljärgnevaga:
2.1.11.1. Sportlane peab enne oma sponsorlepingu allkirjastamist lepingu 
reklaamitingimused läbi rääkima ja kooskõlastama  EJL-ga.
2.1.11.2. Sportlane peab kirjalikult esitama kehtivate lepingute reklaamitingimused ja 
nende kestvusaja EJL-le enne käesoleva EJL-i ja sportlase vahelise koostöölepingu 
sõlmimist.



2.2. EJL kohustub:
2.2.1.  Korraldama ja finantseerima Eesti Purjetamiskoondise sportlikku tegevust vastavalt 
EJL-i poolt kinnitatud eelarvele ja kehtivale Purjetamiskoondise tegevuse ja toetuste 
süsteemile nagu näidatud lisas 1.
2.2.2. EJL tasub EJL sportlase toetuse, EOK sportlase toetuse ja EOK treeneri toetuse 
igakuiselt hiljemalt 10-ks kuupäevaks sportlase või treeneri purjespordi kulude katmiseks: 
a) arve alusel, b) kuluaruande alusel, c) ettemaksuna eelarve alusel, d) toetusena 
sportlase või treeneri EJL liikmesklubi arveldusarvele. Sportlase või treeneri arveldusarve 
number ja nimi on esitatud lisas 2.
2.2.3. Juhul kui ettemaksu saanud sportlane või treener ei tee vormikohast kuluaruannet 
koos kuludokumentidega EJL-le järgmise kuu 10-ks kuupäevaks, siis järgmised 
ettemaksud peatatakse kuni kuluaruande laekumiseni.
2.2.4. Tagama finantsvahendid meditsiiniliste ja funktsionaalsete testide läbiviimiseks kaks 
korda aastas ning vajalike taastumisvahendite ja –protseduuride tagamiseks 
Spordimeditsiini Sihtasutuses kokku Lisas 1 näidatud summas.
2.2.5. Eesti Jahtklubide Liit kohustub tagastama Eesti Olümpiakomiteele Maailma 
Antidopingu Koodeksit rikkunud sportlase tulemuste eest antud Lepingu perioodil 
arvestatud toetuse.  

3. Poolte õigused
3.1. Sportlasel on õigus:
3.1.1. Teha ettepanekuid peatreenerile treeningplaanide ja võistlustel osalemisplaanide 
koostamiseks.
3.2. EJL-il on õigus:
3.2.1. Vähendada eraldatud vahendeid võistluskalendrist mittekinnipidamisel ja Lepingus 
nimetatud kohustuste rikkumisel.
3.2.2. Teha EOK-le ja/või Kultuuriministeeriumile esildisi toetuse saamiseks, peatamiseks, 
suurendamiseks või vähendamiseks.
3.2.3. Kutsuda Sportlast ja/või tema treenerit EJL-i juhatuse ja treenerite komisjoni 
koosolekutele ning kuulata seal aruandeid sportliku ettevalmistuse käigust ja plaanidest.
3.2.4. Suurendada ja vähendada EOK toetuse mahtu vastavalt EOK otsusele.

4. Lepingu tähtaeg, lõpetamine ja muutmine
4.1. Leping jõustub selle allakirjutamisest ja kehtib kuni 31. detsembrini 2020.a.
4.2. Mõlemal Poolel on õigus Leping ühepoolselt ja ennetähtaegselt lõpetada sellest üks 
kuu kirjalikult ette teatades, kui:
4.2.1. Teine Pool on ilmselt loobunud Lepingu eesmärgi taotlemisest;
4.2.2. Teine Pool ei täida Lepinguga võetud kohustusi.
4.3. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta 
Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks on asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu 
sõlmimisel ette ei näinud ega võinudki ette näha (vääramatu jõud).

5. Muud tingimused:
5.1. Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul,
kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused lõplikult  Eesti Vabariigi 
õigusaktidega ettenähtud korras.
5.2. Kõik Lepingu muudatused ja lisad jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema 
poole poolt arvates allakirjutamise momendist.
5.3. Kumbki Pool ei oma õigust Lepingut ega sellest tulenevaid õigusi ja kohustusi ilma 
teise Poole kirjaliku nõusolekuta üle anda kolmandale isikule.
5.4. EJL esindajaks käesoleva lepingu täitmisel on peasekretär Ott Kallas. 



5.5. Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas 
eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe eksemplari.

6. Poolte andmed:
EESTI JAHTKLUBIDE LIIT purjetaja: __________________
Regati pst. 1
Tallinn 11911 linn: ______________________
Tel./Faks:  6398960
Ott Kallas klubi: _____________________
Eesti Jahtklubide Liidu peasekretär

allkiri: ____________________

treener: ________________

allkiri: _________________

Lisa 1. Toetuste rahalised mahud.

2018 EJL sportlase toetus 7000 EUR (seitse tuhat)
2018 EJL EM ja MM toetus 500 EUR (viissada)
2018 EOK sportlase toetus 6000 EUR (kuus tuhat)
2018 EOK treeneri toetus 7200 EUR (seitse tuhat kakssada)
2018 Spordimeditsiini SA teenuste kasutamise rahaline maht sportlasele 1000 EUR (üks 
tuhat)

Lisa 2. Sportlase ja treeneri arveldusandmed.

Sportlase arveldusarve number: 
Sportlase arveldusarve nimi: 
Treeneri arveldusarve number: 
Treeneri arveldusarve nimi:

Lisa 3. Sponsorreklaamide joonis.


