
EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL 

Kuupäev: 24.11.2021 

Koht: Kalevi Jahtklubi klubiruum, Zoom videokeskkond 

Algus: 16.00 

Lõpp: 17.45 

Delegaatide arv: 19 

Koosolekut juhatas Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) president Kalev Vapper. 

 

Päevakord: 

1. Kokkuvõte juhatuse tööst aastal 2021 

2. Eesti koondise valiksüsteemi ja toetuste süsteemi tutvustus 

3. Ülevaade saavutustest 

4. 2021. aasta eelarve täitmine ning 2022. aasta esialgse eelarve kinnitamine 

5. Muud küsimused 

 

Eesti Jahtklubi Liidu president Kalev Vapper tervitas Liidupäeva koosolekust osavõitjaid ning 

tutvustas koosoleku päevakorda. Lisaks põhjendas ta seda, miks otsustati sel aastal hooaja lõpuüritus 

edasi lükata. Selle põhjuseks olid suured Covid-19 näitajad, kuid uuel aastal on plaan üritus siiski läbi 

viia.  

 

1. Kokkuvõte juhatuse tööst aastal 2021 

Kahe Liidupäeva vahel toimus neli juhatuse koosolekut, kus võeti vastu mitmeid otsuseid. Sügisel sai 

Eesti Jahtklubide Liit omale uue tegevjuhi/peasekretäri Madis Ausmani, kes võttis üle 16. aastat 

organisatsiooni juhtinud Ott Kallase kohustused. Jahtklubide Liidu juhatus otsustas, et 

reorganiseerivad Purjetamise Akadeemia ning muutub Eesti koondise valik- ja toetuste süsteem. 

Antud teemat seletas Kalev Vapper ning põhjendas miks taoline otsus vastu võeti. Samuti andis Kalev 

Vapper ülevaate tähtsamatest otsustest, mis nelja koosoleku jooksul on vastu võetud. Nendeks on:  

1) Andrus Aarna kinnitati Eesti ORC Rating Officer-iks, rahvuslikuks mõõtjaks ja tehnilise komisjoni 

liikmeks.  

2) Tilgu Jahtklubi koostöös Tallinna Jahtklubi ja Kuusalu Jahtklubiga korraldab 2022. aasta Zoom8 

MM-i.  

 

 

 

 



2. Eesti koondise valiksüsteemi ja toetuste süsteemi tutvustus 

Toomas Tõniste tõi ülevaate sellest, millist segadust on koondis varasemalt tekitanud. Sellega seoses 

on juhatusel tekkinud soov määrata kindlad nõuded, mille järgi ja kuidas koondis tekib. Toomas 

Tõniste andis ülevaate sellest, et koondisesse saamise aluseks on edetabel, kus on paremusjärjestus 

olemas ning selle alusel toimub vastav valik. Toomas Tõniste andis ülevaate koondise paadiklasside 

tabelist ehk sellest, kui palju saab mingist klassist sportlasi Eesti purjetamise koondisesse.  

Toomas Tõniste seletas Liidupäeval osalejatele seda, kuidas kujunevad toetused, milleks on:  

1) EOK nimelised toetused;  

2) rahaline toetus tiitlivõistlusel osalemiseks, mida saadakse ka tagantjärele, kui ollakse esimese 12 

seas; 

3) treeninglaagrite toetus.  

Toomas Tõniste andis ülevaate, miks Akadeemia ümber tehakse ning millised on esialgsed plaanid 

sealt edasi liikumiseks.  

Rein Ottoson tõi välja, millised klassid on tabelist hetkel veel puudu.  

Nendeks on: ILCA 7 (hetkel tabelis kirjas ILCA 3 liiget, mis tähendab ILCA 7 juunioreid); puudu on 

täpsustus 470 paadiklassi juures, hetkel jääb segaseks kas tegemist on U23-ga või täiskasvanutega, 

samuti on see ka segapaatkond; ILCA 4.7 on tegelikult ILCA 4; ILCA 6 puhul mehed ja naised on 

juuniorid, seal käib süsteem sünniaasta järgi. Lisada tuleb Techno293 puhul ka vanuseklassid U13, 

U15 ja U17.  

  



 

 

 

 

Koondisesse sisse vastavalt edetabelile, 

1x aastas -  

EJL juhatus kinnitab 
• Koondise lepingud sõlmitakse ning toetust 

eraldatakse vaid nendele sportlastele, kel-

lel on plaan osaleda välisvõistlustel (eran-

diks Eestis toimuvad rahvusvahelised tiit-

livõistlused). 

• Lisaks toetatakse ka tiitlivõistlusel 12 esi-

mese hulka tulnud kahte paremat kes ei 

ole koondises. 

• Koondise liikmetel on kohustus osaleda 

Eesti edetabeli regattidel, välja arvatud ju-

hul, kui seda takistavad tervislikud põhju-

sed või aastaplaani järgne välisregatil vii-

bimine 

• Optimist 7 liiget 

• Zoom8 N 3 liiget 

• Zoom8 M 3 liiget 

• RS Feva Mix 2 liiget – koefitsient 1,8 

• ILCA 4 N 3 liiget 

• ILCA 4 M 3 liiget 

• ILCA 6 N 3 liiget 

• ILCA 6 M 3 liiget 

• 29er N 2 liiget  – koefitsient 1,8 

• 29er M 2 liiget  – koefitsient 1,8 

• ILCA 7 3 liiget 

• 49er 1 liige – koefitsient 1,8 

• 49er FX 1 liige – koefitsient 1,8 

• Nacra 17 1 liige – koefitsient 1,8 

• 470  1 liige – koefitsient 1,8 

• iQ Foil N 1 liige 

• iQ Foil M 1 liige 

• Techno 293 N 3 liiget 

• Techno 293 M 3 liiget 

 

Kokku ~44 sportlast 

Koondises sees – igapäevaelu jätkub 

klubis, koondis annab lisa 

• Dressid 

• Tiitlivõistlustel osalemise toetus (raha-

line, EJL-i varustus) 

 

 

Tulemus 

• Rahvusvaheline tiitel 

• Tee „Team Estoniasse“ (teamestonia.ee) 

• Au ja kuulsus 

  

http://www.teamestonia.ee/


3. Ülevaade sportlaste saavutustest 

Kalev Vapper andis ülevaate sellest, millised olid Eesti purjesportlaste parimad saavutused sel 

hooajal. Välja toodi Karl-Martin Rammo ja Ingrid Puusta tublid olümpiatulemused. Lisaks anti 

täiskasvanute puhul ülevaade ka maailmameistrivõistlustest ja Euroopa meistrivõistlustest. Ülevaade 

anti ka muudest tulemustest, kus täiskasvanud sportlased on tulemusi toonud. Edasi liiguti noorte 

tulemuste juurde, kus anti samuti ülevaade parimatest tulemustest nii rahvusvahelisel tasandil kui ka 

kodumaiste võistluste puhul. Lisaks tutvustas Kalev Vapper Liidupäeval osalejatele ka purjelaua 

tulemusi ning seda, millised kohad saavutati nii rahvusvahelistel tiitlivõistlustel kui ka kodumaal 

toimunud tiitlivõistlustelt. Sealt edasi liikus Vapper avamerepurjetamise tulemuste juurde, kus anti 

ülevaade parimatest tulemustest. Samuti anti ülevaade ka Tallinnas toimunud ORC MM-st. 

Viimasena anti ülevaade jääpurjetamise tulemustest.  

 

 

 

 

4. 2021. aasta eelarve täitmine ning 2022. aasta esialgse eelarve kinnitamine 

Madis Ausman andis põhjaliku ülevaate eelarvest ning 2021. aasta kuludest ja tuludest. Ausman 

seletas koosolekul osalejatele lahti selle, kuidas mingid summad eelarvesse on tekkinud ning vastas 

küsimustele, mis osalejatel tekkisid. Samuti anti ülevaade 2022. aasta eelarvest.  

 

Otsustati: 24.11.2021 toimunud Liidupäeval kiideti 14 delegaadi häälega heaks 2022. aasta esialgne 

eelarve.   

  



 

 
  



5. Muud küsimused 

Koosolekul osalejad arutlesid selle üle, kas oleks võimalik koolide ajal pidada lühemaid regatte ning 

suvel, kui noortel ei ole koole, pidada pikemaid võistlusi. Antud teema võtab Eesti Jahtklubide Liidu 

juhatus arutellu. Lisaks arutasid koosolekul osalejad veel mitmetel teemadel, et üheskoos üksteisest 

aru saada ja üksteise probleeme ning muresid mõista.  

 


