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2020. aasta Noorte Tippspordi Tabeli juhend 2021. aasta toetuste arvutamiseks

Noorte ja juunioride saavutusspordi toetusrahade jagamine klubidele ja koolidele
2020 tulemuste põhjal

1. Klubi või kooli õpilaste arvukus 
1.1. Iga purjetaja, kes on osa võtnud vähemalt 2/3 ühe klassi peetud Eesti 
noorte ja juunioride edetabeli võistlustest, annab klubile või koolile ühe 
punkti. Optimist klassi osas arvestatakse neid purjetajaid, kes osalevad hooaja 
jooksul vähemalt ühel regatil Eesti MV tugevate grupis.
1.2. Iga purjetaja saab oma klubile või koolile tuua punkte ühes purjetamise 
klassis ja ühes jääpurjetamise klassis.
1.3. “DN” ja “Optiliu” edetabelisse pääsemiseks peab olema peetud 3 edetabeli 
võistlust. 
1.4. Klubi toetuse summa on vähemalt 500 eurot kui vähemalt 3 antud klubi 
purjetajat osalevad 2/3 ühe klassi peetud Eesti noorte ja juunioride edetabeli 
võistlustel.
1.5. Osavõtnuks loetakse purjetaja, kes on regatil vähemalt ühe sõidu lõpetanud.

2. Klubi või kooli õpilaste edukus Eesti edetabelis noorte ja juunioride seas 
2.1. Tabelisse pääsevad noorte ja juunioride klasside paatkonnad, kes 2/3-st 
Eestis peetud noorte ja juunioride edetabeli võistlustest osavõtnute seas 
mahuvad edetabeli 2/3 sisse. Optimist klassi osas arvestatakse 2/3 neist 
purjetajaist, kes osalevad hooaja jooksul vähemalt ühel regatil Eesti MV 
tugevate grupis.
2.2. Tabelisse pääsevad olümpiaklassi juunioride paatkonnad, kes on osa võtnud 
vähemalt 2/3 ühe klassi peetud Eesti olümpiaklassi juunioride edetabeli 
võistlustest.
2.3. Iga klassi edetabeli võitja saab 10 punkti, kui punktisaajaid on vähemalt 3
paati. Kui punktisaajaid on 2 paati, siis saab esikoht 6,66 punkti. Kui 
punktisaaja on 1 paat, saab ta 3,33 punkti. Punktiarvutuse sammuks igas klassis 
on esikoha punktid jagatud punktidele pääsenud paatkondade arvuga. 
2.4. “DN” ja “Optiliu” edetabelisse pääsemiseks peab olema peetud 3 edetabeli 
võistlust. 
2.5. Iga purjetaja saab oma klubile või koolile tuua punkte ühes purjetamise 
klassis ja ühes jääpurjetamise klassis. 
2.6. Paatkonna punktid arvutatakse korrutades vastava klassi koefitsiendiga.
2.7. Osavõtnuks loetakse purjetaja või paatkond, kes on regatil vähemalt ühe 
sõidu lõpetanud.

3. Klubi või kooli õpilaste edukus noorte ja juunioride rahvusvahelistel 
tiitlivõistlustel
3.1. Kui MM-l või EM-l paatkond saavutab tulemuse, mis mahub 50% sisse 
võistelnud võistlejaist, saab ta punkte järgneva süsteemi alusel. Maailmameister
saab 30 punkti ja Euroopa meister saab 25 punkti. Punktisammuks saab esikoha 
punktisumma ja 50% sisse mahtunud jahtide arvu jagatis. 
3.2. Punkte antakse ainult ametlike tulemuste põhjal. 
3.3. Rahvusvahelisel tiitlivõistlusel noorte tippspordi tabeli 
vanusekategooriale vastavate tulemuste puudumisel kasutatakse vastava klassi 
„open“ kategooria tulemusi.
3.4. Punkte saab tuua mitmes erinevas klassis. 
3.5. MM ja EM lähevad arvesse kui antud noorte ja juunioride klassi 
võistlusarvestuses võistleb vähemalt 15 riiki või 5 riiki ja 30 paati.
3.6. MM ja EM lähevad arvesse kui antud olümpiaklassi juunioride 
võistlusarvestuses võistleb vähemalt 5 riiki.
3.7. Paatkonna punktid arvutatakse korrutades vastava klassi koefitsendiga.
3.8. Osavõtnuks loetakse purjetaja, kes on regatil vähemalt ühe sõidu lõpetanud.

4. Vanusekategooriad ja koefitsiendid 
KLASSI 
VANUSEKATEGOORIA

KOEFITSIENT



ühepaadid Optimist U16 1
Zoom8 Eesti edetabel 
U17

1

Zoom8 rahvusvahelised 
tiitlivõistlused U20

1

Laser 4.7 U18 1
Laser Radial U19 1,2
Laser Radial tüdrukud 
U21

1,3

Laser Standard U21 1,3
Finn U23 1,3

kahepaadid RS Feva U18 1,8
29er U19 2,16
470 U24 2,34
49er U23, 49erFX U23 2,34
Nacra 17 2,34

purjelaud Techno 293 U13, U15, 
U19

1

RS:X U19 poisid 1,2
RS:X U19 tüdrukud 1,3

jääpurjetamine DN U24 0,3
Ice-Opti U17 0,3

5. Klubidest/koolidest ülemineku reeglid
Hooaja vältel klubist/koolist lahkunud õpilase punktid lähevad 100% endisele 
klubile.
5.1 Järgmisel aastal saab vana klubi 50% ja uus klubi 50% õpilase väljateenitud 
punktidest.
5.2. Kolmandal aastal saab vana klubi 25% ja uus klubi 75% õpilase väljateenitud
punktidest.
5.3. Klubiline liikmelisus määratakse purjetajapoolse kirjaliku teatega Eesti 
Jahtklubide Liitu hiljemalt eelneva aasta 1. detsembriks.

Näidisarvutus:
Saaremaa Merispordi Seltsi purjetaja Kaarel Kruusmägi 2005. aasta tulemuste 
põhjal.

1. Klubi õpilaste arvukus - 100% osavõtt Eesti edetabeli regattidest = 1 
punkt

2. Klubi õpilase edukus Eesti edetabelis - Laser Radial 3.koht = 
1,2(koefitsient)x(10(esikoht)-2(3.koht))=8x1,2(punktisamm))= 9,6 punkti

3. Klubi õpilase edukus MM-l ja EM-l:
Zoom8 MM 6.koht = 1(koefitsient)x30(esikoht)-5(6.koht)x0,909(punktisamm)= 
25,45 punkti
Zoom8 EM 1.koht = 1(koefitsient)x25(esikoht)= 25 punkti

 klubi klass nimi arv edetabel mm em kokku
 SMS Zoom8 Kaarel Kruusmägi   25,45 25 50,45
 SMS Radial Kaarel Kruusmägi 1 9,6   10,6

Saaremaa Merispordi Selts Kaarel Kruusmägi näitel kokku 61,05 punkti.


