
Treenerite komisjoni koosolek 05.03.2020 

Osalejad: Maria Veessaar (TJK), Elise Umb (PJK), Rein Ottoson (ROPK, Raivo Randmäe asemel),  

Ingrid Randlaht (HSS) 

Koosoleku juht ja protokollija: Anne-Mari Luik (komisjoni esinaine) 

1) Puuduvate koondise kandidaatide nimetamine paadiklassides Optimist ja Techno293. 

Optimisti poisid: 

1. Andrias Sepp  

2. Siim Siimson  

3. Rico Robert Alliksoon 

4. Henri Lember (jätkab Zoom8-l ehk järelkasvu koondisesse) 

Techno 293 U15 

Aivar ja Jaak arutavad omavahel ja annavad seejärel teada.  

2) EMV formaat klassile optimist 

EOKL koosolekul 3. veebruaril 2020 jäi arutelu EMV formaadi osas kõige viimaseks päevakorra punktiks. 

Seetõttu sai otsus tehtud pisult kiirustatult ning ilma sisulise tausta aruteluta ja analüüsita. Kindlasti ei 

olnud selles lõplikku kooskõla. Ühtlasi ei olnud aega ka tutvustada põhjalikult treenerite komisjoni 

otsust. Lauale ei jäänudki tol hetkel muud võimalust kui U12 vanusepiir, millele suuremad klubid olid 

vastu. Pärast seda toimus EJL juhatuse koosolek, kust suunati küsimus veelkord treenerite komisjoni.  

Mis on treenerite komisjoni liikmete seisukohad? 

Uku (andnud vastuse e-maili teel): Olen esimese treenerite koosoleku otsuse poolt, kus nooremad 

saavad ka omas grupis osaleda. 

Rein: Ma olin väga õnnelik komisjoni otsuse üle, kus iga võistlusega saab grupp suuremaks. Tundus 

kompromiss kõigi vahel. Vanusega ma ei piiraks võimeid. Võistlemine on ju vabatahtlik – igaüks saab ise 

otsustada. Ma arvan, et noored täna saavad hakkama. Ohutus ja riietus on tänapäeval väga heal 

tasemel. Kokkuvõttes peab lastel lihtsalt olema lõbus. Minu arust on Optimisti klassiga siiani kõik hästi 

olnud. Lastele tekitatakse Optimistil liigselt võistluspingeid viies neid liiga vara liiga paljudele 

võistlustele. Nii piisab minu arust täielikult neljast võistlusest kodumaal.  

Maria: Ma olen juba kõik ära kommenteerinud. Saan aru, et üks probleem on see, et lapsed ei sõida 

treenerite komisjoni otsuses omavahel läbi. Ehk oleks lahendiks esimesel võistlusel Saaremaal ühes 

fliidis start ja seejärel teisest võistlusest alates sõita treenerite komisjoni ettepaneku järgi.  

Ingrid: Ühe miinusena paljude laste kaasamisel EMV oli ka turvalisus. Ka vanus oli kompromiss. Minu 

arust me lahendame probleemi valest otsast – toetan lisasarja juurde toomist, et suurendada 

kandepinda. Just väikeklubide seisukohast on lihtne kodulähedasi võistlusi sõita. Hetkel on ainus 

võimalus saada nö kopikat, on EMV sari.  



Jaak: Vanuspiirangu poolt olin mina ka. Meie klubil on ettevalmistav klass Optimist. B-liiga sari oleks väga 

hea, kus käia. Kui oleks eraldi võistlused, siis saab sama treener käia kõikidel, sest EMV sarjas on meie 

prioriteet surf. 

Elise: U12 tõmbab piirangu kindlasti, näen et see on liiga kõrge vanus. Ettepanek teha hooaja esimene 

võistlus ühe suure grupina ja seejärel sõita treenerite komisjoni pakutud süsteemi järgi.  

ETTEPANEK: Kasutada treenerite komisjoni ettepanekut, kuid esimesel võistlusel sõidavad kõik koos 

suures pundis terve võistluse jooksul. Teisele võistlusele kvalifitseeruvad kuldgruppi 50 parimat eestlast, 

kes selguvad kahe-etapilise kvalifkatsiooni tulemusel, kus arvesse läheb ainult parem koht 2019 Eesti 

MV sarja lõpptulemustest või 2020 esimese võistluse lõpptulemustest. Ülejäänud eestlased jätkavad 

teisel võistlusel hõbegrupis. Kolmandale võistlusele kvalifitseeruvad lisaks kuldgruppi teise võistluse 5 

parimat hõbegrupi sõitjat. Neljandale võistlusele kvaliftseeruvad lisaks kuldgruppi kolmanda võistluse 5 

parimat hõbegrupi sõitjat. Neljandal võistlusel osaleb kuldgrupis 60 parimat eesti purjetajat. 

Välismaalased võivad ise otsustada, kus grupis võistlevad vastavalt enda tasemele. 

RADA: IODA või vorst. Selle saab otsustada korraldaja. 

3) EOKL ettepanek mis ei ole veel käinud treenerite komisjonis: Ettepanek EJL juhatusele-toetada 0,5 

punktiga tippsporditabelis sisenejate sarjas vähemalt 3.etapil osalenud võistleja klubi või kooli. 

EOK põhimõte: Noortespordi toetuse jaotus jääb 75% klubidele ja 25% alaliidule vahekorda. Põhjuseks 

noortetöö tähtsustamine, väärtustamine ja arendamine klubides. Noortespordi toetus ei ole ette nähtud 

kõigile spordiklubidele ja –koolidele, vaid spordialaliidu juhatus kehtestab põhimõtted, mille alusel 

toetust jaotatakse. Toetus on reeglina suunatud spordiklubidele, kes tegelevad saavutusspordi 

arendamisega. See tähendab üldjuhul osalemist vähemalt Eesti meistrivõistlustel ning sportlaste 

lähetamist rahvusvahelistele võistlustele. 

OTSUS: Vastavalt EOK põhimõttele ei poolda treenerite komisjon EOKL ettepanekut, sest noortespordi 

toetus on sihtotstarbeliselt suunatud. 

 

 


