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1. Komisjoni koosseisu tutvustamine

Komisjoni esimees Ott Kallas tutvustas EJL juhatusele kinnitamiseks
esitatava uue treenerite komisjoni koosseisu projekti järgmiseks 4 aastaks.
Komisjoni koosseisu projekti koostamisel on põhimõteteks: 1. kaasata
treenerid klubidest, mis on aktiivselt esindatud noorte tippspordi tabelis
ning kus on süsteemne järelkasvutöö ehk on aktiivsed treenerid ning
töötatakse algõppe, noorte, juunioride ja täiskasvanute treeningrühmadega,
2. saavutada geograafiliselt laiem klubide esindatus komisjonis, 3. igal
komisjonis esindatud klubil on komisjonis üks liige, kandidaadid on
esitatud klubide poolt.
Otsus: komisjon kiitis üksmeelselt heaks ja otsustas esitada EJL juhatusele
kinnitamiseks järgmise treenerite komisjoni koosseisu perioodiks 2013-2016:
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2. Komisjoni töökord (projekt)
Komisjoni esimees Ott Kallas tutvustas oma ettepanekuid komisjoni töökorra
koostamiseks.
Komisjon arutas töökorra projekti ja tegi vajalikke täiendusi.
Treenerite komisjoni töökord:
1. Treenerite komisjoni tegevuse eesmärk ja ülesanded
1.1. Treenerite komisjon on Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) purjetamise
algõppe ja võistlusspordi valdkonna spetsialistide kogu, millel on EJL-i
struktuuris nõuandev roll.
1.2. Treenerite komisjoni ülesandeks on oma valdkonnas kavandada EJL-i
tegevusi ning valmistada ette vastavaid EJL-i juhatuse otsuste projekte.
2. Treenerite komisjoni töökorraldus

2.1. Treenerite komisjoni seisukohad kujundatakse välja koosoleku vormis.
Koosolek viiakse läbi ühisesse ruumi kogunedes, Skype'i teel või e-posti
teel.
2.2. Treenerite komisjoni koosolek kutsutakse kokku vajadusepõhiselt eposti teel, soovitavalt nädalase etteteatamisega. Koosoleku kutsub kokku
komisjoni esimees komisjoni liikme ettepanekul.
2.3. Treenerite komisjoni koosoleku kutsega koos esitatakse koosoleku
päevakord. Koosoleku päevakorda võib lisada koosoleku käigus punkte, kui
koosoleku aegraamid seda võimaldavad.
2.4. Treenerite komisjoni koosoleku materjal saadetakse komisjoni
liikmetele välja soovitavalt päev enne koosoleku toimumist.
2.5. Treenerite komisjoni koosolekut juhib komisjoni esimees. Komisjoni
esimehe äraolekul juhib koosolekut esimehe poolt nimetatud komisjoni liige.
2.6. Treenerite komisjoni liiget võib tema äraoleku korral asendada
komisjoni koosolekul teine sama klubi treener, juhul kui komisjoni liige on
sellest komisjoni esimeest eelnevalt teavitanud.
2.7. Treenerite komisjoni koosolekud on kinnised. Vajadusel lubatakse
koosolekule külalisi.
2.8. Treenerite komisjon võib vajadusel moodustada väiksemaid töögruppe
projektide ettevalmistamiseks.
2.9. Treenerite komisjoni otsused tehakse konsensuslikkuse põhimõttel.
Komisjoni liikmete eriarvamused märgitakse üles koosoleku protokolli.
2.10. Treenerite komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollid
avalikustatakse veebilehel www.puri.ee.
Otsus: komisjon otsustas üksmeelselt treenerite komisjoni töökorra
ülaltoodud kujul EJL juhatusele kinnitamiseks esitada. Töökorda
täiendatakse hiljem, kui selleks tekib vajadus.
3. Koondise kandidaatide aastaplaanide ja projektide ülevaade
Komisjoni esimees Ott Kallas andis ülevaate EJL-i laekunud koondise
kandidaatide plaanide ja projektide hetkeseisust.
Otsus: komisjon otsustas üksmeelselt oma aastaplaanid ja projektid ära
esitanud ning vastavas klassis jätkavad koondise liikmed kinnitada. Oma
plaane ja projekte veel mitte esitanud sportlastele antakse aega 10.
veebruarini ning täiendavad koondise liikmed kinnitatakse seejärel.
4. Koondise toetused
Komisjoni esimees Ott Kallas tutvustas oma muudatusettepanekuid koondise
toetuste osas:
- noorteklasside võrdsem kohtlemine
- noorteklasside tippude klassivahetuse mõju vähendamine klassi toetusele
- olümpiaklasside võrdsem kohtlemine, mõistes tipud on eri klassides sama
kõrgel ja arvukus ei ole määrav, kohti loetakse eestpoolt, mitte
tagantpoolt
- vajadus olümpiaklasside tippude treenereid tasustada
- luua selgem ja lihtsam süsteem
- reaalne elu käib tippudega klubides juhul kui ei ole jaksu palgata
koondise klassitreenereid
- noorte- ja juunioride klassides on baastoetus
- kõigis klassides on tulemustoetus tänaste kriteeriumide näol, luua lisaks
suur tulemustoetus olümpiaprojektidele EM, MM, OM tulemuse alusel.
Komisjon arutas Ott Kallase esitatud koondise toetuse muudatusettepanekuid.
Käsitleti noorte- ja juunioride koondisele klassi baastoetuse loomise
võimalikke aluseid (seotus koondise suurusega antud klassis ja/või klassis
üldse võistlevate sportlaste arvuga), kasutamispõhimõtteid (prioriteediks
treeneri kulude katmine rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, raha täpsema
kasutuse otsustavad aastaplaanide koostamisel treenerid, kes esitavad
vastavad plaanid EJL-i) ja finantseerimist (sponsortoetused,

Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu Nõukogu aastaprojekti toetused) ning
olümpiaklasside koondisele tulemuspõhiste toetuste loomise võimalikke
aluseid (kriteeriumid põhinevad tulemustasemetel) ning kasutamispõhimõtteid
(treenerite tasustamine palga näol).
Komisjon leidis üksmeelselt, et rakendatakse kolm uut toetuskategooriat
senise koondise rahastamise süsteemi asemel:
1. noorte ja juunioride klasside baastoetus, mis on vajalik klasside
püramiidi kui terviku arendamiseks ja järjepidevuse tagamiseks. Klassi
baastoetus sõltub koondislaste arvust: näiteks 1 sportlane = 500€, 2-3
sportlast = 1000€, 4+ sportlast = 1500€. Sportlaste treenerid koostavad oma
sportlaste plaanid ja vajadusel treenerid planeerivad ühistegevuse mitme
koondislasega koos. Koondise toetust rakendatakse välislaagrite ja
-võistluste peale. Eelarve esitab treener EJL-i, EJL vaatab üle ja kui OK
siis finantseerib.
2. olümpiaklassi tippude suur toetus EM, MM ja OM tulemuste põhjal. 1. tase
OM 1-12, MM 1-12, EM 1-6; 2. tase OM 13-20, MM 13-20, EM 7-12. EM ja MM
tulemused kehtivad toetuse saamiseks 2 aastat, OM tulemus kehtib 4 aastat.
3. Olümpiaklassi tippude treenerite toetus. Toetust saab punktis 2 märgitud
kriteeriumid täitnud sportlase treener.
Otsus: Koondise toetuste süsteemi arutatakse edasi järgmisel komisjoni
koosolekul, mille eel komisjoni esimees kirjutab süsteemi lähtuvalt
komisjoni seisukohtadest põhjalikumalt lahti ning toob juurde arvutusliku
tabeli.
5. Põhjamaade MV punktiarvestus Eesti edetabelis Optimist klassis
Komisjoni esimees Ott Kallas esitas ettepaneku kasutada Eesti edetabelis
Optimist klassis Põhjamaade MV tulemuse punktiarvestusena Eesti regattidel
rakendatavat Eesti edetabeli punktisüsteemi.
Komisjon ei pooldanud Eesti regattidel rakendatava Eesti edetabeli
punktisüsteemi kasutamist Eesti edetabelis Optimist klassis Põhjamaade MV
punktiarvestusena, kuna Põhjamaade MV tulemusel oleks edetabelis siis liiga
suur kaal. Arutati võimalikke alternatiivseid punktiarvestuse süsteeme
(välisregattide puhul rakendatav punktisüsteem koos koefitsiendiga, nõue
tulla esimese 20%/25% sisse ning väiksem esikoha punktide arv kui MM-i/EM-i
puhul).
Otsus: komisjon otsustas üksmeelselt, et Eesti edetabelis Optimist klassis
Põhjamaade MV tulemuse punktiarvestusena rakendatavat süsteemi arutatakse
edasi järgmisel komisjoni koosolekul, mille eel on komisjoni liikmetel
võimalik teha oma ettepanekuid ning vastav otsus tehakse hiljemalt
veebruaris.
lõpp: 15:00

