
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 219

kuupäev: 09.06.2020
koht: Zoom videokeskkond
algus: 15:00
osalejad: Egon Elstein, Toomas Tõniste, Tõnis Kask, Sven Nuutmann, Triin Sepp
peasekretär: Ott Kallas
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:
1. Juhatuse koosolekute ajad sügisperioodil
2. Osalemine regattide avamistel
3. Ülevaade EOK täiskogu koosolekust ja EOK presidendi valimisest
4. World Sailing AGM toimumine elektroonilisel teel
5. Ülevaade videokoosolekust World Sailing presidendi kandidaadiga
6. puri.ee lehe üleviimine uuele platvormile
7. Muud küsimused
- ORC mõõdukirjade vormistamine
- Eesti MV sarja kalendri muutmine

1. Juhatuse koosolekute ajad sügisperioodil

Pandi paika juhatuse koosolekute ja Liidupäeva ajad perioodil september-november 
2020.

Otsus: EJL juhatuse koosolekud toimuvad järgmistel aegadel:
8. september kell 15:00
13. oktoober kell 15:00
10. november kell 14:00
EJL Liidupäev toimub 10. novembril kell 16:00.

2. Osalemine regattide avamistel

Lepiti kokku EJL-i esindamine Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste etappide, Muhu 
Väina regati ning Baltic Offshore Week’i avamistel.

3. Ülevaade EOK Täiskogu koosolekust ja EOK Presidendi valimisest

Egon andis ülevaate 8. juunil Kadrioru staadionil toimunud Eesti Olümpiakomitee 
täiskogu koosolekust ning selle raames toimunud EOK presidendi valimistest. 
Presidendiks valiti tagasi 83 poolthäälega Urmas Sõõrumaa, vastaskandidaat Tõnu 
Tõniste sai 38 poolthäält. Lisaks valiti täiskogul EOK asepresidendid, täitevkomitee ja 
esindajate kogu liikmed. Esindajate kogu liikmeks valiti EJL-i esindajana Lauri Väinsalu.

4. World Sailing AGM toimumine elektroonilisel teel

Ott andis ülevaate World Sailingu koostatud ettepanekust rahvusorganitelt nõusoleku 
saamiseks, et 2020. aastal viidaks Annual General Meeting ja presidendi valimised läbi 
elektroonsel teel. 

Otsus: World Sailingu ettepanekule viia 2020. aastal AGM ja presidendi valimised läbi 
elektroonsel teel antakse EJL-i poolt nõusolek.

5. Ülevaade videokoosolekust World Sailing presidendi kandidaadiga

Egon ja Ott andsid ülevaate videokoosolekust World Sailing presidendi kandidaadi, 
hispaanlase Gerardo Seeligeriga ning videokoosolekust asepresidendi kandidaadi, 
itaallase Riccardo Simoneschiga.



6. puri.ee lehe üleviimine uuele platvormile

Ott andis ülevaate kodulehe, e-poe ja andmebaasi lähteülesande projektist.
Juhatus arutas kodulehe uuele platvormile viimise vajadust ja võimalusi. Leiti, et tuleks 
konsulteerida erinevate lahenduste pakkujatega (Manage2Sail, Sailarena, Sportos jms) 
ning selgitada välja, milline lahendus vastab kõige paremini meie kontseptsioonile.
Tõnis tegi ettepaneku küsida kodulehe teemal tagasisidet ka EJL arenduskomisjonilt.

7. Muud küsimused

- ORC mõõdukirjade vormistamine

Ott andis ülevaate Eesti ORC Rating Officer’i Veiko Rosme poolt mõõdukirjade 
väljastamise lõpetamisest ning mõõdukirjade väljaandmiseks loodud ajutisest 
lahendusest ORC peakontori ning Eesti mõõtjatest ja EJL büroost koosneva töögrupi 
koostöös. Edaspidise 2020. aasta mõõdukirjade vormistamise lahendamise arutamiseks 
on plaanis viia ORC esindaja Zoran Grubišaga läbi videokoosolek. Karl-Hannes Tagu on 
andnud omalt poolt nõusoleku Eesti ORC Rating Officer’i tööülesannete üle võtmiseks 
ning sellega on päri ka tehnilise komisjoni esimees Arvet Tetsmann.
Sven tõi välja probleemid, et Eestis ei peeta kinni reklaamilubade kohustuslikkuse 
reeglist ning võistlustel ei toimu piisaval määral pistelist varustuse kontrolli (kaalumine, 
purjede ja turvavarustuse kontroll jne). Need teemad vajaksid rohkem 
kommunikeerimist, näiteks EJL juhatuse poolse märgukirja vormis. Ott suhtleb neil 
teemadel edasi EJL avamere komisjoniga.

Otsus: kiideti heaks Karl-Hannes Tagu kandidatuur Eesti ORC Rating Officer’i 
ametikohale.

- Eesti MV sarja kalendri muutmine

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste etapp Saaremaa Merispordi Seltsi regatt 
klassidele Optimist, Zoom8 ja Laser 4.7 oli algselt plaanitud läbi viia 29.-31. mail, kuid 
koroona tõttu pidime regati edasi lükkama. Saaremaa Merispordi Selts tegi ettepaneku 
korraldada regatt 25.-27. septembril. Samale ajale oli varem kalendrisse planeeritud 
Purjetamisliiga viimane regatt ja Optimist klassi meeskondlikud Eesti meistrivõistlused 
Pärnus. Optimist klassi meeskondlike Eesti MV korraldaja Pärnu Jahtklubi uuris koos 
Optimist Klassi Liiduga võimalusi sellele võistlusele uue aja leidmiseks ning Pärnu 
Jahtklubist tuli täna tagasiside, et Optimist Liiduga koostöös leitakse meeskondliku Eesti 
MV jaoks hooaja sees mingi teine aeg. Saaremaa Merispordi Seltsi regati uute 
kuupäevadega on päri ka EJL treenerite komisjoni esinaine Anne-Mari Luik.

Otsus: Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste etapi Saaremaa Merispordi Seltsi regati
uueks toimumisajaks kinnitati 25.-27. september 2020.

lõpp: 16:30

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president


