
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 226

kuupäev: 14.12.2020
koht: Zoom videokeskkond
algus: 15:10
osalejad: Kalev Vapper, Andres Valkna, Toomas Tõniste, Sven Nuutmann, Marti Hääl, 
Mihkel Kosk
külaline: Tuuli Org
peasekretär: Ott Kallas
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:
1. 2021 võistluskalender
2. Komisjonide koosseisude kinnitamine
3. EJL uue liikme (Kuusalu Jahtklubi) vastuvõtmine
4. Võistlusreeglite raamatu hinna kinnitamine
5. Muud küsimused
- Aasta sportlane 2020 spordiorganisatsioonide hääletus

1. 2021 võistluskalender

Arutati svertpaatide ja purjelaudade Eesti meistrivõistluste pidamist 4 päeva pikkuse 
eraldi võistlusena senise Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja asemel. Eesmärgiks on 
Eesti meistritiitli väärtustamine, suurema konkurentsiga võistluse loomine ja selgem 
meediakajastus. Senine Eesti Meistrivõistluste sari võiks jätkuda Eesti karikasarja nime 
all. Selle sarja võistlused on aastatega end hästi sisse töötanud ning need võiksid olla 
samuti edetabeli punktisüsteemis sees, et motiveerida purjetajaid ka seal osalema.
Arutati ka Eesti meistrivõistluste toimumise võimalikke kuupäevi 2021. aastal eraldi 
regatina Optimist klassile (augustis) ja ühe regatina kõigile teistele klassidele (juunis). 
Leiti, et üldiselt oleks kõige parem pidada Eesti meistrivõistlused juulis - augustis, et 
sportlastel oleks rohkem aega valmistumiseks, kuid 2021. aastal ei pruugi see ajaraam 
olla juuli lõpus – augusti alguses toimuvate Olümpiamängude tõttu võimalik, kui 
soovime, et ka meie tipp-purjetajad Eesti meistrivõistlustest osa võtaksid.

Juhatuse liikmed olid põhimõtteliselt seda meelt, et Eesti meistrivõistlused võiks pidada 
eraldi võistlusena ja väljaspool seda võistlust jätkuks senine Eesti Meistrivõistluste sari 
karikasarjana. Järgmise etapina küsitakse klassiliitudelt arvamust ja ettepanekuid antud 
plaani osas. Klassiliitudelt saadud sisendit arutatakse seejärel EJL treenerite komisjonis 
ja tippspordi komisjonis. Protsessi käigus on vaja töötada välja ka edetabeli 
punktisüsteemi lahendus (sealhulgas LHV sarja (mingi koefitsiendiga) võimalik 
punktisüsteemi kaasamine) ja Eesti meistrivõistluste kalenderplaan. Pärast klassiliitude ja
komisjonide seisukohtade saamist arutab juhatus küsimust uuesti. 

2. Komisjonide koosseisude kinnitamine

Vaadati läbi ettepanekud EJL komisjonide koosseisude osas. Esitatud koosseisud kiideti 
heaks ja neid on võimalik juhatuse poolt vajadusel jooksvalt täiendada või muuta.

Otsus: EJL komisjonide koosseisud kinnitati järgmiselt:

- Tehniline komisjon:
Karl-Hannes Tagu - juht
Agnes Lill
Peeter Ramst
Peeter Volkov
Peter Šaraškin



- Treenerite komisjon:
Marti Hääl - juht
Anne-Mari Luik (ROPK)
Maria Veessaar (TJK)
Elise Umb (PJK)
Kristiina Klaos (SMS)
Uku Kuusk (KJK)
Ingrid Randlaht (HSS)
Raivo Randmäe (ROPK)
Stefan de Vries (KJK)
Matthew Thomas Scott Rickard (EJL)
Priit Rüütel (HPSK, JK Dago)
Isabella Glušauskaite (NYCS)

- Võistlusametnike komisjon:
Madis Ausman (võistlusjuhi kompetents) - juht
Marko Saarlaid (vahekohtunike ja jääpurjetamise kompetents)
Andrus Poksi (kohtunike kompetents)
Tõnis Kask (regatibüroo kompetents)
Sven Feofanov (avamere kompetents)

- Tippspordi komisjon:
Toomas Tõniste - juht
Tuuli Org
Mihkel Kosk
Tõnu Tõniste
Marko Lilienthal

- Treenerite kutsekomisjon:
Rein Ottoson (spetsialist) – juht
Peter Šaraškin (spetsialist)
Ott Kallas (EJL esindaja)
Andrus Poksi (töötajate esindaja)
Liisa Roos (riigi esindaja)

3. EJL uue liikme (Kuusalu Jahtklubi) vastuvõtmine

Vaadati läbi Kuusalu Jahtklubi EJL liikmeks astumise avaldus koos lisadokumentidega. 

Otsus: Kuusalu Jahtklubil palutakse esitada lisainfot oma arenguplaanide osas. Lisainfo 
laekumise järel arutab juhatus liikmeks vastuvõtmise küsimust uuesti.

4. Võistlusreeglite raamatu hinna kinnitamine

Otsus: Purjetamise Võistlusreeglid 2021-2024 raamatu müügihinnaks kinnitati 30 eurot 
koos käibemaksuga ja trükikojast tellitakse 200 eksemplari.

5. Muud küsimused

- Aasta sportlane 2020 spordiorganisatsioonide hääletus

Juhatus volitas peasekretär Ott Kallas tegema EJL-i poolse valiku aasta 
sportlase/võistkonna, treeneri ja noorsportlase kategooriates ning kooskõlastama selle e-
kirja teel juhatusega.

Järgmine EJL juhatuse koosolek toimub 11. jaanuaril 2021 kell 15:00.

koosoleku lõpp: 17:20




