
KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK 
 
Kuupäev: 19.06.2018 
Kellaaeg: 18.05 – 20.55 
Koht: Kalevi Jahtklubi (Pirita tee 17, Tallinn) 
Osalesid: Kalev Vapper, Olev Roosma, Piret Salmistu, Hard Perk, Tanel Tamm, Andri Meius, 
René Allik 
Puudusid: Tõnu Tõniste, Rene Treifeldt, Tammo Otsasoo 
Protokollija: Mari Raus 
 
PÄEVAKORD: 
1. Spordikooli hetkeseis 
2. BOW kokkuvõte 
3. Muhu Väina ettevalmistused 
4. Muud teemad 
 

 
1. Spordikooli hetkeseis 
50 last on juurde tulnud (!). RS Fevad on kõik kasutuses, 2 tk on ostetud tänu toetajatele. 
Ostetud on 5 uut purje Euroopa Meistrivõistlustel läks väga hästi, Karolin Härm sai 
hõbemedali. 
Optimist, Zoom ja Feva on meie peamised klassid hetkel. 29er-le loodame ka, aga peab veel 
arenema.  
Koolil on 3 noortreenerit lisaks Ukule (Reti, Helen ja Oliver). Mardi vastutada on halduspool - 
logistika, transport, laagrite ja võistluste korraldamine, kogu asjaajamine. Oodatust oluliselt 
rohkem on algajaid. Mart on hoidnud laagreid populaarsetena, laagrielu liidab noori üheks 
meeskonnaks.  
Noorte kolmapäevaregatt on käima lükatud ja meeldivalt populaarne. Noorte 
Kolmapäevaregati eesmärk – et noored purjetamise juurest ära ei kaoks ja saaksid head 
merekogemust suurema jahiga purjetamisel ning meeskonnas sõitmise oskusi. 
Lapsed sõidavad vaheldumisi ühe ja kahemehepaadis, see arendab koostööd ja oskusi 
üleüldiselt, oluline on mitmekülgne areng. 

 
2. BOW kokkuvõte 
Telgi suurus oli liiga suur. Kohviku avamise ajad ei olnud sünkroonis regati ajalise loogikaga, 
siin oli piiranguks kohvikuteenindajate tööaeg. 
Kokku oli ligi 50 osavõtjat, sellest 27 Soomest. Eelarve on plussis.  
Multihullide klass jääb edaspidi ära, pole esiteks piisavalt osavõtjaid, teiseks jäi üks multihull 
ka oma oskustega hätta ja ORC jahtidele jalgu. 
Kahjuks sõideti regati ajal katki suur autovärav (katkisõitjat ei suudetud tuvastada) ja 
varastati klubipintsak klubimaja fuajeest. 
 
3. Muhu Väina ettevalmistused 
Avamine toimub olümpiatule platsil, kõned, peale seda telki - DJ mängib muusikat seal. 
Toitlustab Reval Cafe ja Fish&Chips,  
Gruppidesse jagamise teema on murekoht. ORC ja LYS teema. ORC gruppidesse jagamine on 
vastavalt registreerimisele ja jaotus tuleb vahetult enne regati algust.  



Etappidele sponsorid on olemas.  
Etapivõitjad võiksid edaspidi saada ka medali. See on oluline ka mälestusesemena. Kuna 
regatt on pikk ja kõik lõpus poodiumile ei pääse, siis etapivõit on oluline sündmus, mida ära 
märkida. 
 
4. Muud teemad 

- Klubi liikmeks soovivad astuda: Kaspar Kallip, Ksenia Jemeljanova, Georg Haud 
(noorliimest täisliikmeks). 

- Trepp sauna juures on korda tehtud 
- Lambid haljasalal on vooluga ühendatud ja töötavad. 
- Peatselt algab ka restorani poolse aia ümber tõstmine. Autovärav jääb Pirita tee 

poole. Restorani terrassi ja purjetöökoja vahele tuleb laiemat sorti jalgvärav (et oleks 
trennikotiga mugavam läbi mahtuda). 

- 2021. aastaks taotleme Folkboot Gold Cupi korraldamist. 
- Noorliikme täisliikmeks saamise iga võiks põhikirjas ära muuta (üldkoosolek), kuna 

keskkooli ei lõpetata enam 18-aastaselt vaid hiljem (19-aastasena). 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
OTSUSED: 
 
Võtta liikmeteks vastu: Kaspar Kallip, Ksenia Jemeljanova, Georg Haud.  
 
 
Kinnitas 
 
Kalev Vapper 
kommodoor 
 


