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kohandatud 2020. aasta punktisüsteemile ja vanuseklassidele

Eesti edetabeli juhend

Klassid: Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Finn
RS Feva, 29er, 49er, 49erFX, 470, Techno 293, RS:X

1. Olümpiaklassid
1.1. Olümpiaklassides on edetabeli süsteemi osad järgmised: 
Eesti  MV  etappide  tulemused  ja  kaks  paremat  rahvusvahelise  tiitlivõistluse
tulemust juhul kui antud klassis võistlesid vähemalt 8 riigi sportlased (MM ja
EM koefitsiendiga 1,2; Sailing World Cup regatt ja EUROSAF Champions Sailing Cup
regatt koefitsiendiga 1). 
1.2. Edetabelis arvestatakse ainult antud purjeka või purjelaua olümpiaklassi
täiskasvanute rahvusvahelise regati tulemust.

2. Juunioride ja noorte klassid
2.1. Juunioride ja noorte klassides on edetabeli süsteemi osad järgmised:
Eesti MV etappide tulemused ning parim rahvusvahelise tiitlivõistluse tulemus
(MM; EM; Optimist klassis lisaks Põhjamaade noorte MV).
2.2. Eesti edetabelit peetakse järgmistes noorte ja juunioride klassides:
Optimist U16
Zoom8 U17
Laser 4.7 U18
Laser Radial U19
Laser Radial U21 naised
Laser U21
Finn U23
RS Feva U18
29er U19
470 U24
49er U23
49erFX U23
Techno 293 U13
Techno 293 U15
Techno 293 Plus U19
RS:X U19 
2.3.  Juunioride  ja  noorte  klassides  rahvusvahelisel  tiitlivõistlusel  Eesti
edetabeli  vanusekategooriale  vastavate  tulemuste  puudumisel  kasutatakse
edetabeli arvestuses vastava klassi „open“ kategooria tulemusi.
2.4.  Juunioride  ja  noorte  klassides  rahvusvahelisel  tiitlivõistlusel  Eesti
edetabeli vanusekategooriale vastava tüdrukute kategooria olemasolul kasutatakse
edetabeli arvestuses tüdrukute kategooria tulemusi.

3.  Edetabelis  arvestatakse  regati  lõpptulemust,  sealjuures  välisvõistlejaid
välja ei arvata.

4.  Edetabelit  peetakse  ainult  Eesti  kodanikest  ja  Eesti  residentidest
purjetajate osas.

5. Edetabeli punktiarvestus:
5.1.  Eesti  regattidelt  saadavad  punktid  on  võrdsed  Eesti  MV  sarjas  saadud
lõpliku punktisummaga. 
5.2. Rahvusvahelised tiitlivõistlused
Rahvusvahelistelt  tiitlivõistlustelt  saavad  50%  sisse  mahtunud  paadid  punkte
vähempunktisüsteemi alusel vastavalt RRS Lisale A, kus võistlussõidu tulemus on
asendatud regati lõpptulemusega. Võistlusel mitte osalenud või 50% sisse mitte
mahtunud paadid saavad 50% sisse mahtunud viimase paadi punktid + 1 punkti. 
5.3. Põhjamaade meistrivõistlused (Optimist klass)
Põhjamaade  meistrivõistlustelt  saavad  25%  sisse  mahtunud  paadid  punkte
vähempunktisüsteemi alusel vastavalt RRS Lisale A, kus võistlussõidu tulemus on
asendatud regati lõpptulemusega. Võistlusel mitte osalenud või 25% sisse mitte
mahtunud paadid saavad 25% sisse mahtunud viimase paadi punktid + 1 punkti.



6. Edetabeli punktide kompensatsiooni süsteem:
6.1.  Antud süsteemi  kasutatakse ainult  juhul kui  Eesti edetabelis  ei toimu
regati mahaviset.
6.2. Eesti MV etapi ajalise kattumise korral OM-i, MM-i, EM-i, Sailing World Cup
regatiga,  Suveuniversiaadiga  kasutatakse  edetabeli  punktide  kompensatsiooni
süsteemi,  mis  annab  olümpiaklassi  täiskasvanute  Eesti  Purjetamiskoondise
paatkonnale samal ajal toimunud Eesti MV etapil vähim punkte teeninud Eesti
võistleja punktidest ühe punkti rohkem. 
6.3.  Eesti  MV  etapi  ajalise  kattumise  korral  juunioride  MM-ga  või  EM-ga
kasutatakse edetabeli punktide kompensatsiooni süsteemi, mis annab juunioride
Eesti Purjetamiskoondise paatkonnale samal ajal toimunud Eesti MV etapil vähim
punkte teeninud Eesti juunioride klassi võistleja punktidest ühe punkti rohkem. 
6.4. Eesti MV etapi ajalise kattumise korral noorte MM-ga või EM-ga kasutatakse
edetabeli  punktide  kompensatsiooni  süsteemi,  mis  annab  noorte  Eesti
Purjetamiskoondise paatkonnale samal ajal toimunud Eesti MV etapil vähim punkte
teeninud Eesti noorte klassi võistleja punktidest ühe punkti rohkem. 
6.5.  Edetabeli  punktide  kompensatsiooni  süsteem  annab  võistlejale
kompensatsiooni  punkte  ainult  juhul  kui  võistleja  on  samal  ajal  toimuval
välisregatil esimese 2/3 sees võistluste lõpptulemustes. 


