
Treenerite komisjoni koosolek 16.01.2020 

Osalejad: Maria Veessaar (TJK), Uku Kuusk (KJK), Elise Umb (PJK), Raivo Randmäe (ROPK), Ingrid 

Randlaht (HSS) 

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

1) EJL juhatuse tagasiside optimistide temaatikale  

 

Anne-Mari andis ülevaate EJL juhatuse koosolekul toimunust, kus selgus, et EOKL soovid ei ühti 

treenerite komisjoni arvamustega. Tehti ettepanek, et EOKL kutsub kokku oma koosoleku, et arutelda 

võimalikku lahendust.  

Uku arvamus: Mina arvan, et tuleks jälgida seda, mida treenerite komisjoni otsustas. 

Ingrid: Pooldan EOKL koosolekut. Kui meile jäävad sisse lahkhelid, siis see ei ole hea variant. Parem on 

kui kõik käivad laua taga ära. Ka väikeklubide arvamus on oluline. Ilmselge möödalaskmine, et ei ole 

kokku kutsutud koosolekut EOKL poolt.  

Elise: Esimestel koosolekutel olime ka meie erimeelt. Me leidsime mingisuguse kompromissi. Ma ei tea, 

kas meist kõik olid 100% rahul. Ühiskoosolekutel vast saame nii meie neist aru kui ka vastupidi. 

Maria: Koosolek on mõistlik – EOKL juhatusele tuleks avaldada arvamust, mis treenerid ja klubid arvavd. 

Ma ei saa siiani aru, mis see EOKL on – kas kolm inimest, kes on treenerite otsusele vastu? Tundub 

jäiklane. Esinevad liidu nime all, aga liikmed arvavad teisiti. Ajast on kahju. Mulle tundub, et käärid on 

suured kui poole aasta jooksul ei jõuta ühele leheküljele.  

2) Võistluskalender 

Otsustati, et RS Feva neljas etapp toimub ikkagi Tallinn Race raames, kuigi see kattub antud paadiklassi 

MM-iga. Antud hetkel paremat lahendust ei suudetud välja mõelda.  

 

Saime teada, et Spinnakeri regatil toimub võistlus vaid optimistidele, kus eestlastest saavad osaleda 

Saaremaa etapil 40 esimese sekka jõudnud sportlased. 

Anne-Mari andis Mart Meieli palvel teada, et 3.-5. juuli toimub Tilgu sadamas regatt optimistidele, 

zoomidele ja 4.7 paatidele. Oodata on ka rahvusvahelist osalus zoom8 paadiklassis. 

3) Koondise kandidaatide nimetamine paadiklassides Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Techno293 ja  

RS Feva.  

Optimisti tüdrukud: 

1. Mia Marin Lilienthal (EMV sarja ei sõida optimistil, läheb optimisti MM-ile, Eestis sõidab 

29er/Zoom8. Jääb Zoom8 koondise kandidaadiks.) 

2. Angeliina Maria Isabel Õunap (Sõidab optimisti MM-i, kuid muidu jätkab Zoomil. Zoom8 koondise 

kandidaadiks.) 

3. Laura Marii Taggu (Optimist) 

4. Mari Kedelauk (Optimist) 



 

Optimisti poisid: 

1. Andrias Sepp  

2. Siim Siimson (osaleb MMil) 

3. Rico Robert Alliksoon (osaleb MMil, Kristiinalt üle täpsustada järgmisel koosolekul) 

4. Henri Lember (osaleb MMil, Kristiinalt üle täpsustada järgmisel koosolekul) 

Zoom8 tüdrukud: 

1. Elisabeth Ristmets 

2. Romi Safin (4.7 koondise kandidaadiks) 

3. Katariina Roihu  

Zoom8 poisid: 

1. Henry-Mark Andersson 

2. Tristan Šaraskin 

3. Martin Lipp 

4.7 tüdrukud: 

1. Karolin Härm 

2. Liis Annus (Radialile) 

3. Elisa Tamm (Radialile) 

4.7 poisid: 

1. Sten-Mark Andersson (Radialile) 

2. Aleksander Kuusik (Radialile) 

3. Georg Ristal  

RS Feva 

1. Õunap/Taggu  

2. Sults/Vaino (hetkeseisuga jätkavad) 

1. Šaraškin/Tamm (hetkeseisuga jätkavad) 

Techno 293 

Täpsustada Jaagu ja Aivariga järgmisel koosolekul.  

4)  EMV korraldusliku dokumendi ja NORi üle vaatamine 

Komisjoni ettepanekud: 

1. Juhul kui ühises võistlusteates/juhises/regati lisades tehakse muudatusi, siis sellest peab 

teavitama sarjas osalevaid klubisid. 

2. Ettepanek hakata suurendama võistlejate teadlikkust klassireeglitest – aktiviseerida kohapealset 

mõõtmist. Mõõtjatel võiks olla paadiklasside kaupa nö check in tabel. Eelkõige vaadata, et 



ohutusnõuded oleks täidetud. Võistlustel klubidele mõõtmisprotseduuride kellaaegade 

määramine, vajadusel erandite lubamine.  

3. VHF kohustuslikuks muutmine kõikidel tugikaatritel. 

4. Kiirprotesti kaasamine – miks, kust ja kuidas see on tekkinud? Võistlusametnike komisjoniga 

arutleda selle võimalikkuse ja kasulikkuse üle.  

5. NORi lisada punkt, et svertpaatidel on mahavise alates teisest sõidust – see lihtsustab asja ka 

lapsevanematele. 

6. Ettepanek kasutada Soome eeskujul vähempunktisüsteemi sarja kokkuvõttes. 

Näide siit: https://www.manage2sail.com/en-US/Home/Cup/12389f5d-31da-469a-8af3-

734bd9bbe134?cupGroupId=aab62ad8-36dc-4b54-b4d6-a4fae7c727e6&fbclid=IwAR36pdnM8JRuJK-

ZlvPVGxdazfNWaD29jnxKVOc3I9jS31-z-hpWNsEuUW4#!/results 
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