
Treenerite komisjoni koosolek 05.12.2019 

Osalejad: Maris Seersant (TJK), Ingrid Randlaht (HSS), Raivo Randmäe (ROPK), Uku Kuusk (KJK), Elise 

Umb (PJK), Kristiina Klaos (SMS), Jaak Lukk (NYCS), Aivar Kajakas (TPLK), Viktor Umb (SMS, külaline) 

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

1. Treenerite koolituskalendri kuupäevade määramine hooajaks 2020 

Elise annab ülevaate treeneri koolitustest. Läbi mõeldud, et ei kattuks üldainetega. Ott uurib, kas meid 

toetab Spordikoolituse ja teabe sihtasutus.  

Kuupäevad:  

EKR 3 

20.03-22.03 ja 27.03 

EKR 4 

27.03-29.03 ja 17.04 

EKR 5 

7.-9.02 ja 6.-7.03 

Elise teeb ettepaneku, et võiks teha juurde eksamiküsimusi ja lugeda üle materjalid. Koolitajatega teha 

eraldi koosolek 6. jaanuaril 2020 kell 10.00. 

 

2. Optimist klassi põhimõtted 

2.1 Laste käitumine EMV sarjas ja väljaspool seda 

(Meemileht, protestikirja kirjutamine, prigamine) 

Anne-Mari: Kas on probleeme ja milliseid? 

Aivar: Purjelauas probleeme ei näe, ei ole ropendamist, üksteise vihkamist ja ebasportlikke eluviise. 

Oleme üks suur pere. 

Jaak: Kogukond väiksem, vaatame teise külje alt – pole vihkamist, üksteisele ära panemist. Pigem on 

äge. Probleemid  

Anne loeb ette protestikirja, mis saabus ananüümselt EJL sekretariaati.  

Aivar: Tuleks pedagoogiliselt lastele läheneda ja neile õpetada, kuidas peaksid sportlased EJLi ja teistega 

suhtlema. 

Raivo: See on treenerite ja sportlaste vahelise kommunikatsiooni esimene etapp. Treenerid teavad, mis 

on millise otsuse taga. Peavad lastele õpetama, kuidas suhelda. Minu otsus on see, et see meemileht 

peaks olema kadunud, see õõnestab meie väikest kogukonda. Väärtushinnangud on paigast ära. 

Elise: Arvan, et väga paljude nimetatud argumentide taga on lapsevanemad.  

Raivo: Kui ei meeldi EJLi korraldus, siis ei pea osalema.  

Maris: on nõus, et see ei ole okei – pöördumine kui selline. Arvan, et see võib olla treenerite tegemata 

töö.  



Raivo: Peaksime õpilastega teooriatunnis arutlema suhtluskanaleid.  

Uku: Korjame laste mõtted kokku ja arutame neid treenerite komisjonis ja siis anname lastele tagasiside.  

Kristiina: Treener peab tegelema trennitegemise, mitte kasvatusküsimuste jms. Me arvame, et see ei ole 

meie kui treenerite asi. Mina ei osaleks internet ringipööramisel.  

Ingrid: Minuni ei ole see info veel jõudnud, arutame lastega päris palju ka nendel teemadel. Lapsed on 

kurtnud nö “puhata purjetamise” tahtliku rikkumise osas nt prigamine.  

Treenerid leppisid kokku, et esimese sammuna tutvustatakse lastele teooriatundides, kuidas EJLiga 

suhelda (Sportlane – klubi – EJL). Meemilehe osas rääkidagi lastega, kuidas päriselus asjad käivavd ja 

öelda, et suhtlus peaks olema isikustatud. Suunata lapsi likvideerima lehte, sest see õõnestab meie 

kogukonda.  

Anne: Rääkides nö ausast spordist merel. Mis on meie seisukoht prigamisest? 

Elise: Pigem tuleb siinkohal kohtunikele otsa vaadata.  

Ingrid: Žürii võiks olla julgem.  

Uku: Žürii osas tuleks kompetentsust tõsta. Valesid otsuseid žürii poolt – kuidas taset ühtlustuda? 

Aivar: Fair play mõistet tuleks lastele selgitada. 

Raivo: Pigem on see suhtumine, et kui ma teen sohki ja vahale ei jää, siis on hästi tehtud. R42 tuleks ka 

lastele lahti mõtestada, et ka nemad võivad protestida koos tunnistajaga.  

Kristiina: Me oleme ka ausa mängu poolt. Žüriikaater seisab, aga ei tegutse, miks?  

Elise: Žürii pädevus piisav? Võib-olla praktilist koolitust soovitada, et enesekindlust tõsta.  

Treenerite komisjoni ettepanek: Selgitada, mis põhjusel žürii ei vilista piisavalt. Arvame, et laste ja 

noorte võistlustel võiks kohtunikke rohkem olla ja karistusi julgemalt - prigamine stardis, taganttuules, 

krüssus. Samamoodi bodypumping kõikides noorteklassides. R42 üldisemalt.   

2.1 EOKL ettepanekud aastaks 2020 (ettepanek toodud eraldi välja kaldkirjas punases värvis) 

Anne-Mari: Mis on praeguse süsteemi kõige suuremad miinused ning mida parandaks uus lähenemine? 

 

Elise: Praegu on liiga palju mõeldud kesktasemele ja tagumisele osale. See ei jäta võimalust, et lapsed 

saaksid ka maailma minna. Ühes grupis sõites saavad tugevad omavahel sõita. Tagumises otsas sõitjad 

on LHV tasemel ja saavad seal harjutada eessõitmist. Ma ei poolda, et lõpusõitjad eestikatel kaasa 

loksuks. Paljud tagaotsa lapsed ei ole eestikate väärilised. 

Kristiina: Umbes sama, mis Elise rääkis. Eestikate taseme killustatuse vältimine fliitidega.  

Ingrid: Mulle meeldiks tasemelt ühtlased grupid. Analüüsisin sünniaastate kauapa. Differents tekib 

vanuses – miks 10-15a ühes sõidus peavad sõitma? 12-15a 55-65 sportlast, nooremaid 35-45. Arvan, et 

fliidid peaksid olema seotud vanusega. Fliitide ümberjaotus pole olnud lastele meeltmööda ja sõltub 

ilmast.  



Maris: Meil ei ole otseselt selle süsteemi vastu midagi, aga kui on vajadus muudatuste järele, siis vanuse 

alusel fliidid, aga samal võistlusel. 

Uku: Toetun praktikale. Miinuseks liiga kiiresti kuld- ja hõbegruppi jaotamine. Teisel päeval ei 

sorteeritud lapsi ümber. Eelsõitude päevi peaks olema kaks päeva ja lõpptulemuste omi üks päev. 

Hõlbustab nö võistlussporti optimist paadiklassis.   

Jaak: Miinuseks kahe grupi korral teise grupi ebastabiilsus just erinevates tuuleoludes. Ühes grupis 

sõitmine laste jaoks ausam. Kolmepäevane võistlus liiga lühike, et fliitides sõita.  

Raivo: Ma proovin iseendale maha müüa kvalifikatsioonisarja. Mis on selle eesmärk? Kuidas tase 

paraneb? Formaadist ei sõltu tulemus. Ei ole leidnud põhjendust, miks klubisiseselt struktuuri muuta, 

lisatreenerit kaasata lastega võistlustel käimiseks. Minu arust siiani on süsteem töötanud, sedaenam et 

see võtab treeneritelt ressursi ära teistelt paadiklassidelt tegelemiseks. Natuke mulle tundub, et see on 

tegelemine jonni pärast – aga mis siis saab kui ei lähe paremaks? See taseme erinevus vastavalt ilmale ei 

muutu erinevate sarjadega.  

ETTEPANEK (saabunud Mart Meielilt 04.12.2019 õhtul) 

a. EMV sarja korraldamisel arvestatakse IODA soovituslike tingimustega võistluste 

korraldamisel (fliidi suurus, tuule tugevus, võistlussõidu pikkus, rada) 

Siinkohal treenerite komisjoni liikmete arvamused: 

Fliidi suuruse muutmine (IODA kuni 70) 

Kristiina: Jah, Elise: 70 või rohkem, Ingird: Jah, Maris: Jah, Uku: Jah, Raivo: ei ole nõus 

Tuule tugevus, millega korraldatakse võistlust (IODA 25kntos) 

Kristiina: jah, Elise: jah, Ingrid: jah, Maris: ei jah, Uku: jah, Jaak: jah, Raivo: jah (10 min 

keskmine merepinnalt mõõdetuna) 

Võistlussõidu pikkus vastavalt võitja ajale (IODA 50min-...):  

Elise: 45-50min, Ingrid: max 50min, Maris max 40min, Uku 40-50min, Jaak 45-50min, Raivo 

35-40min Kristiina: 50min 

IODA rada 

Kristiina: jah, Elise: jah, Ingrid: pooldaksin kui tehniliselt suudaks tagada. See rada võib 

tähendada pikemaid ooteaegasid ringi tõstmisel, Maris: kui tehniliselt tehtav, siis trapetsile 

jah, Uku: jah, Jaak: ei ole tähtis, mis rajaskeem on Raivo: ei ole tähtis, mis on rajaskeem 

b. EMV sari on edasijõudnutele ja treener kinnitab lapse valmisolekut EMV kinnitatud 

nõudmistele. 

Kõik nõustuvad, et treeneril lasub nagunii vastutus, kas laps saab hakkama olenemata kas ta 

on selekteeritud läbi kvalifikatsioonivõistlused või treeninud.  

c. EMV toimuvad ühes fleedis, milles on max 70 last Eestist 

Osalemine EMV sarjas 2020.a.  

2019.aasta edetabeli 65 paremat on lubatud võistlema ja 1. maiks 2020 peavad treenerid teatama,kes 

võistlema lubatud lastest tulevad  EMV sarjas võistlema. Vabadele kohtadele toimub enne EMV esimest 

etappi 1-2 valikvõistlust, mille teatab EOKL pärast 2020.aasta võistluskalendri selgumist kahe kuu 

jooksul.Samaks ajaks teatakse ka süsteem,mille alusel valitakse võistlejad 2021.a.EMV 

Treeneritelt saadud andmetel on 2020.a 70 kohale võimalus pääseda veel 20-25 lapsel. 



Ott Kallas annab ülevaate Optimistide formaadist läbi aegade:  

2005-2014 optimistid kolmapäevasel regatil kõik ühes grupis 

2015 ühes fliidis kuni P pealelõunani finaal+poolfinaal 

2016 – 2017 võrdsed fliidid  

2018 – R kvalifikatsioon, L-P kuld ja hõbe, finaalid 

2019 – R kvalifikatsioon, L-P kuld ja hõbe, finaale pole olnud 

Raivo: Ettepanek teha fliite vastavalt jooksvale edetabelile. See ei ole inkubaator, et kui paneme palju 

lapsi liinile, siis stardioskus kasvab hüppeliselt. Vanusega ei saa piirata inimese võimeid.  

Elise: Lapsel on välismaal hirm suure fliidi ees. Eesmärk on tõsta Eesti optimisti sõitjate taset maailmas, 

seepärast võiks olla üks suur fliit.  

Viktori küsimus: Kas treenerid on põhimõtted selgeks rääkinud? Mis on meie nõrkused rahvusvaheliselt? 

Kas oleme mõelnud, miks lapsed ei saa suurte fliitidega starditud? Rahvusvahelisel tasemel võistlevad 

sportlased on enne IODA võistlusi startinud kordades suurtemates fliitides. Mina lapsevanema murdsin 

läbi medalini ja klubitreeneril ei ole võimalik seda korrata.  

Raivo: Ma ei tea täpselt, mida Viktor mõtles, et miks klubitreener ei saa, aga selge on see, et väheste 

lastega võistluselt võistlusele käies on see kindlasti lihtsam.  

Kristiina: Maris, miks te panete algajaid võistlema? 

Maris: Nad ei ole tavaliselt esimesel võistlusel, on teinud mõned külavaheregatid. Ja oleme esindatud 

kolme treeneriga.  

Jaak: Viin suhteliselt algajad sarja, sest mul ei ole muid võimalusi. Tahan, et lapsed koos oleksid. Samas 

konkreetne skeem aitaks asja raamistada. Üks suur fliit aitab lapsel paremini süsteemi tunnetada.  

Kristiina ettepanek: Kevadel üks või kaks valikvõistlust, et määrata kes saavad vabadele kohtadele 

eestikatel. 

Ingrid: Annab ülevaate Soome ränkingust. Ränkingu/meistrivõistluste tase on kõrge, võisteldakse ka üle 

100 lapse fliidis. Arvan, et peaksime tõstma alternatiivse sarja tegutsemist Eestis. 

Raivo: Erinevate paadiklassidega tegelev klubi peab seadma prioriteete, et millistel võistlustel osaleda.  

Valdav osa treenerite komisjoni liikmeid (va Elise ja Kristiina) on nõus sellega, et Eesti Meistrivõistlustel 

ei peaks olema kvalifikatsioonivõistlust/sarja, sest läbi selle ei tõuse tase kuna laste hulk Eesti 

purjetamismaastikul ei ole nii suur (jääb nii ehk naa ca 45 last, kes on võimelised võistlema tugevas 

tuules). Kuna ühe suure fliidi ebavõrdse taseme tõttu pole kohtunikud nõus korralduslikku vastutust 

võtma, siis pooldavad kõik kohalolijad mingisugust fliitidesse jagamist. Siit tekkisid võimalikud 

lahendused, millega mindakse järgmisel korral edasi: 

1) Fliitidesse jagamine vastavalt edetabelile 

2) Fliitidesse jagamine vastavalt vanusele 

3) Üks suur fliit ilma kvalifikatsioonideta (kõik starti!) 

Järgmine koosolek 12.12.2019 kell 10.00.  


