
KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK  

  

Kuupäev: 30.11.2021  

Kellaaeg: 16.00 – 20.00 

Koht: Kalevi Jahtklubi 

Osalesid: Kalev Vapper, Tanel Tamm, Virgo Arge, Tammo Otsasoo, Piret Salmistu, Olev Roosma, 

Tõnu Tõniste, Raido Notton. 

 

Koosoleku juhataja: Kalev Vapper 

Protokollija: Anu Rosenblad  

  

TEEMAD: 

- Rahvusklass 

- Võistluskalender 

- Muhu Väina regati parendusettepanekud 

- Hooaja lõpupidu 

- Ülevaade võlglastest, otsus võlgnike osas 

- KJK hinnakiri 2022 

- Kalevi Purjespordikooli arengud 

 

Rahvusklass 

Kas uue rahvusklassi peaks looma olemasolevate mudelite/klasside põhjal või loome midagi täiesti 

uut? Tulevane rahvusklassi jaht peaks olema universaalne, võimaldama fliidisõitu, match race, 

koolitusi jne. Ideaalis võiks erinevate jahtklubide peale kokku olla ca 10-12 jahti. Toetame 

klubiliikmete initsiatiivi antud teemal.   

 

Võistluskalender 

EJL ootab KJK järgmise hooaja võistluskalendrit. Esimesel võimalusel uue klubiülemaga üle 

vaadata. Läbi rääkida ja otsustada on vaja ka järgmise hooaja Kolmapäevaregati peavõistlusjuht, 

sekretär ning korralduslikud detailid. 

 

 



Muhu Väina regati parendusettepanekud 

Muhu Väina tagasisideküsitlusel välja tulnud teemad: 

Radade muutmise korraldamine võistluste käigus - vajab rohkem kaatreid. 

Double-handed grupi loomine– kui registreerimise lõppedes on 6-8 jahti end kirja pannud, siis antud 

grupis arvestus toimub. Kui osavõtjaid ei ole, siis eraldi arvestust ei peeta. 

Osavõtutasu – enamasti on regattide osavõtutasud jahipõhised, Muhu Väinal on inimesepõhine (70 

eur/osavõtja) ning double-handed grupi puhul oleks keeruline kulusid ära katta. Kas peaks tegema 

minimaalse jahipõhise tasu? Veel arutada. 

Otsus: kuna kõik kulud on tõusnud, siis peaks ka osavõtutasu hinda tõstma. Arvutada läbi, mis on 

minimaalsed kulud, mida tuleb katta ning teha vastav ettepanek, kuid 2022. aastal tõuseb Muhu 

Väina regati osavõtutasu 70 eurolt 80 euro peale ja late fee 90 eurolt 100 euro peale.  

 

Hooaja lõpupidu  

Ettepanek korraldada Kalevi Jahtklubi hooaja lõpupidu 5. veebruar 2022. 

 

Ülevaade võlglastest, otsus võlgnike osas 

Lõpetame võlgnike nõuded vastavalt nimekirjale. 

 

Hinnakiri 2022 ja sadam 

Liikmemaks jääb samaks. Sadamas elektri kasutamise tasu? Tasu on 2 eur/päev, kas seda peaks 

muutma arvestades elektrihinnatõusu?  

Kas asendada iga-aastane aluse deklaratsioon tähtajatu kaikoha lepinguga? Mida kaikoha leping 

üleüldse peaks katma - kaikoht, runduk, staapelplats, elekter? Sadamakapten ja klubiülem arutavad 

antud teema läbi.  

Otsus: tõsta kaimakse (lisaliikmetasu punktid 3.1-3.9 ja hinnakirja punktid 4.3-4.6) 7% ja sadamas 

elektri kasutamise tasu ööpäevas 2 eurolt 3 euro peale.  

Kapteni kajuti uus rendisumma on 18 eur/h ja pikaajaline rendihind 12 eur/h. 

 

Spordikool 

Ettepanek teha konkurss spordikooli juhataja-treeneri ametikohale.  



Hetkel tugev põhibaas olemas: noored treenerid Reti Safin, Markus Kostabi, Veronika Kuvatova. 

Ka Mart Meiel on abiks. Klubiülem saab 5. detsembril treeneritega kokku, et spordikooli teemasid 

arutada. 

Järgmise koosoleku teemad: 

- Uue sadamahoone ehituse raames erakorralise koosoleku kokkukutsumine 

- 2022 aasta tulude-kulude ülevaade 

 

Otsused: 

- Minimaalselt tõuseb 2022 Muhu Väina regati osavõtutasu 70 eurolt 80 euro peale ja late fee 90 

eurolt 100 euro peale. Kui eelarvestades selgub, et hinnatõus ei kata kulusid, siis osavõtutasu 

suurus muutub. 

- Kalevi Jahtklubi 74. purjetamishooaja lõpupeo toimumisaeg on 5. veebruar 2022.  

- Kaikoha tasud (KJK hinnakirja punktid 3.1-3.9 ja 4.3-4.6) tõusevad 7% ja sadamas elektri 

kasutamise tasu ööpäevas tõuseb 2 eurolt 3 euro peale. Kapteni kajuti uus rendisumma on 18 

eur/h ja pikaajaline rendihind 12 eur/h. 

- Välja arvata klubi liikmete seast: Toivo Liivak, Enely Liepkalns, Aleksander Mustonen, August 

Elmar Maaste, Daniel Henry Maks, Roland Rand, Tormi Rebane, Mark-Aleksander Kozlov, 

Daaniel Senkel.  

 

Järgmise juhatuse koosoleku toimumisaeg on 16.12.2021 kl 17.00. 

 

 

Koosoleku juhataja:    Kalev Vapper 

Protokollija:     Anu Rosenblad 


