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1. Ülevaade parapurjetamise projektist

Parapurjetamise projektijuht Külli Haav tegi ülevaate parapurjetamise projekti raames 
toimunud tegevustest 2020. aastal.
Maist septembri keskpaigani toimusid regulaarsed parapurjetamise treeningud Kalevi 
Jahtklubis. Kaks treeningutes osalenut on potentsiaalsed uued võistlejad lisaks 
käesoleval aastal võistelnud kahele parapurjetajale. Hansa 303 klass võistles kutsutud 
klassina kolmel Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapil, kus osales ka üks 
Läti võistleja. Lisaks osaleti Tallinn 1980 olümpiaregati mälestusvõistlusel. Septembris 
toimus Kreeka parapurjetamise koondise treeneri Iakovos Kikianise juhendamisel 
nädalane parapurjetamise intensiivlaager. Koostöös Eesti Liikumispuuetega Inimeste 
Liiduga toimus lastelaager. Parapurjetamise demoüritused leidsid aset Pärnu Jahtklubis, 
Tallinnas Lennusadamas, Võrus Tamula järvel ja Kuressaares ning neil osales 250 
inimest. Projekti tegevusi rahastasid Eesti Paralümpiakomitee, Põhjamaade Ministrite 
Nõukogu, Kultuurkapital ja Tallinna linn, toodetega toetasid Saarioinen ja A. Le Coq. 
Valukohtadeks on eelarve projekti-, mitte programmipõhisus; sadamate ligipääsetavus; 
abi purjekate tõstmisel, kohapealsel taageldamisel ja veeskamisel enne ning pärast 
purjetamist; uue hooaja jaoks uute sponsorite ja toetajate leidmine. Rahvusvahelises 
plaanis on meil suhted Soomega, Rootsiga, Lätiga, Kreekaga. Parapurjetamise liikumise 
suureks eesmärgiks on saada parapurjetamine tagasi olümpiale 2028 Los Angeleses.

2. Ülevaade Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistluste sarjast

Ott Kallas andis lühiülevaate Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarjast. Kõik 
plaanitud regatid toimusid, koroonaviiruse tõttu muutus vaid Saaremaa Merispordi Seltsi 
regati toimumise aeg. Sarjas võistelnud purjetajate arv on 2019. aastaga võrreldes 
suurenenud 55 inimese võrra. Eriti märkimisväärselt on kasvanud Laserite laevastik. 
Suvel toimunud etappidel osales tavapärasest arvukamalt Soome, Läti ja Leedu 
purjetajaid. Pärast viimast etappi tegi ERR sarjast väga korraliku videokokkuvõtte. 
Garmin toetas auhindadena välja pandud spordikelladega (igal etapil oli loosiauhind ja 
sarja kokkuvõttes tulevad auhinnad võitjatele). Sarja regattidel TJK KV regatist alates 
prooviti Manage2Sail regati halduse programmi ja tagasiside on olnud positiivne.
Sarja põhjalikumad analüüsid on EJL võistlusametnike komisjonis ja EJL treenerite 
komisjonis veel sügisel ees.



3. Liidupäeva päevakorra kinnitamine
Vaadati läbi 10.11.2020 toimuva EJL Liidupäeva päevakorra projekt.

Otsus: 10.11.2020 kell 16:00 toimuvaks EJL Liidupäevaks kinnitati järgmine päevakord:
1. Kokkuvõte juhatuse 4 aasta tööst aastatel 2016-2020 
2. 2020. aasta eelarve täitmine ning 2021. aasta tegevuskava ja esialgse eelarve 
kinnitamine
3. Juhatuse kandidaatide esitlemine ja juhatuse valimine

4. 2021 eelarve projekt

Vaadati läbi EJL-i 2020.a. eelarve täitmine augusti lõpu seisuga ja 2021.a. esialgse 
eelarve projekt. Eelarve täitmine septembri lõpu seisuga lisandub oktoobri teises pooles.

Otsus: Juhatus kinnitas 2021.a. esialgse eelarve esitamiseks Liidupäevale.

5. EJL hooaja lõpetamise läbiviimine

Arutati 27.11.2020 toimuva EJL hooaja lõpetamise korraldust. Seoses koroonaviiruse 
jätkuva levikuga peeti kõige mõistlikumaks lahenduseks viia hooaja lõpetamine läbi 
ainult autasustatavate ringis ja võimalusel teha sellest ülekanne online’s.

Otsus: EJL hooaja lõpetamine viiakse 27.11.2020 läbi ainult autasustavate osalusel.

6. Aasta Parimate kategooriate kinnitamine

Arutati EJL hooaja lõpetamisel autasustavaid Aasta Parimate kategooriaid.

Otsus: EJL liikmetelt küsitakse nominente järgmistes Aasta Parimate kategooriates: 
Aasta Purjetaja (ühepaadid, kahepaadid, surf), Aasta Jääpurjetaja (jääpurjetamine, 
talisurf), Aasta Võistkond (kolm või rohkem võistkonna liiget), Aasta Üllataja, Aasta 
Treener, Aasta Võistlusametnik, Aasta Tegu.

7. World Sailing presidendi ja asepresidentide valimine

World Sailing presidendi ja asepresidentide valimiste hääletamine toimub ajavahemikul 
9.-16. oktoober 2020. Valitakse president ja 7 asepresidenti. 

O  tsus:   Juhatus tegi otsuse EJL-i eelistatud kandidaatide osas ja volitas Ott Kallast 
hääletusel osalema.

8. Kandidaatide esitamine Vabariigi Presidendi autasule

Arutati, keda esitada sel aastal EJL-i poolt Vabariigi Presidendi autasu kandidaadiks.

Otsus: Vabariigi Presidendi autasu kandidaadiks esitatakse Egon Elstein.

9. Muud küsimused

- World Sailing AGM delegaat

Otsus: 2020 World Sailing elektrooniliselt peetaval AGM-il kinnitati EJL-i delegaadiks Ott 
Kallas.

- ORC Congressi delegaadid EJL-i poolt
Seoses Veiko Rosme loobumisega ei ole hetkel EJL-il ORC-s esindajat ning me saame olla
esindatud kahe isikuga, kellest üks võiks olla tehniline rating officer ja teine promo 
kallakuga isik. ORC koosolekud toimuvad 31. oktoobrist 7. novembrini 2020.

https://www.sailing.org/news/90340.php#.X38Ty2gzY2z


Otsus: EJL-i delegaatide osas ORC Congressil küsitakse ettepanekuid EJL tehniliselt 
komisjonilt ja EJL avamere komisjonilt.
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Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president


