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1. Põhjamaade MV punktiarvestus Eesti edetabelis
Mart Meiel esitas EOKL poolse ettepaneku Põhjamaade MV punktiarvestuse osas
Eesti edetabelis:
1. koha punktid = 25% sisse mahtunud paatide arv + 3 boonuspunkti
2. koha punktid = 25% sisse mahtunud paatide arv - 1 + 2 boonuspunkti
3. koha punktid = 25% sisse mahtunud paatide arv - 2 + 1 boonuspunkt
4. koha punktid = 25% sisse mahtunud paatide arv - 3
25% sisse mahtunud viimase paadi punktid = 1
Komisjoni liikmed pooldasid üksmeelselt EOKL ettepaneku rakendamist
Põhjamaade MV punktiarvestusel Eesti edetabelis.
Otsus: komisjon otsustas eelpooltoodud Põhjamaade MV punktiarvestuse Eesti
edetabelis EJL juhatusele kinnitamiseks esitada.
2. Koondise toetused
Ott Kallas tutvustas omapoolseid ettepanekuid koondise toetuste projekti
osas ning EJL juhatuse seisukohti antud küsimuses.
Komisjon arutas esitatud ettepanekuid, mille käigus komisjoni liikmed
esitasid omapoolsed seisukohad. Lõpptulemusena kiideti koondise toetuste
projekt üksmeelselt heaks järgmisel kujul:
1.Purjetamiskoondise tegevuse põhimõtted
1.1. Koondise kandidaadid esitab treenerite komisjon ning kinnitab EJL
juhatus eelmise hooaja Eesti edetabeli tulemuste alusel. Lisaks saab
koondise liikmeks jooksval aastal klassi MM/EM valiku võitja ja
noorteklasside ning OM-klasside juunioride puhul ka Eesti edetabeli regati
võitja. Jooksval aastal koondisesse lisanduva sportlase puhul on lisanduv
klassi baastoetus 250 EUR.
1.2. Koondise lepingud sõlmitakse ning toetust eraldatakse vaid nendele
sportlastele, kellel on plaan osaleda välisvõistlustel ja/või -laagrites
(erandiks Eestis toimuvad rahvusvahelised tiitlivõistlused). Lepingu kestus
on 1 aasta noorteklasside ja OM-klasside juunioride puhul ning 4 aastat OMklasside puhul. Alla 18-aastaste sportlaste puhul annab oma allkirja
lepingule ka lapsevanem.
1.3. Koondise liikmetel on kohustus osaleda Eesti edetabeli regattidel,
välja arvatud juhul, kui seda takistavad tervislikud põhjused või
aastaplaani järgne välisregatil viibimine.
1.4. Koondise liikmetel on võimalik tellida Marinepool'ist
soodustingimustel purjetamisvarustust. Koondise liikmetele eraldatakse EJL
poolt koondise vorm vähemalt 2 nädalat enne sportlase hooaja esimest
võistlust. Osa koondise vormi pinnast on ette nähtud sportlase isiklike
toetajate logode jaoks. Koondislasel on kohustus Eesti edetabeli regattidel
ja välisregattidel koondise vormi kanda.
1.5. Noorteklasside ja OM-klasside juunioride koondise liikmed on
kohustatud läbima koormustesti ja meditsiinilise kontrolli Spordimeditsiini
SA-s kord aastas ning OM-klasside koondise liikmed kaks korda aastas.

2. Noorteklasside ja OM-klasside juurioride toetused
2.1. Toetatavad klassid
Optimist U16
Zoom8 U20
Laser 4.7 U18
Laser Radial U19 ja U21 tüdrukud
Laser U21
Finn U22
RS Feva U18
29er U19 ja U21
470 U22
Techno 293 U15 ja U17
RS:X U19
2.2. Noorteklasside ja OM-klasside juunioride baastoetus
1 paat klassi koondises: klassi toetus 500 EUR;
2 paati klassi koondises: klassi toetus 1000 EUR;
3 paati klassi koondises: klassi toetus 1250 EUR;
4 või enam paati klassi koondises: klassi toetus 1500 EUR.
2.3. Noorteklasside ja OM-klasside juunioride tulemustoetus
I tase
EM 10. koht, tulemus esimese 1/3 sees, 5 riiki, kehtib 1 aasta
MM 15. koht, tulemus esimese 1/3 sees, 5 riiki, kehtib 1 aasta
aastane sportlase toetus 650 EUR.
2.4. Üldised põhimõtted
Kahepaadiklasside koefitsient on 1,8.
Noorteklasside ja OM-klasside juunioride baastoetus läheb võrdsetes osades
koondise liikmete vahel jaotamisele või koondise ühisprojektidele.
Treenerid koostavad ja esitavad EJL-i plaanid ning eelarved, mille alusel
toetus välja makstakse.
Prioriteediks on noorteklasside ja OM-klasside juunioride baastoetuse
kasutamisel treenerite kulude katmine rahvusvahelistest tiitlivõistlustest
osavõtmisel.
Sportlasele baastoetuse mitte väljamaksmisel ei kuulu see teiste klassi
koondise liikmete vahel jagamisele, vaid jääb EJL-i kassasse. Süsteemis
nähakse sportlasele ette aeg plaanide korrigeerimiseks.
3. OM-klasside täiskasvanute toetused
3.1. OM-klasside tulemustoetus
I tase
EM 6. koht, kehtib 2 aastat
MM 12. koht, kehtib 2 aastat
OM 12. koht, kehtib 3 aastat
aastas sportlase toetus 7000 EUR, treeneri toetus 7000 EUR.
II tase
EM 12. koht, kehtib 2 aastat
MM 24. koht, kehtib 2 aastat
OM 20. koht, kehtib 3 aastat
aastas sportlase toetus 4000 EUR, treeneri toetus 7000 EUR.
III tase
EM 25. koht, tulemus esimese 50% sees, 5 riiki, kehtib 1 aasta
MM 35. koht, tulemus esimese 50% sees, 5 riiki, kehtib 1 aasta
MK ja EK etapid 20. koht, tulemus esimese 50% sees, 5 riiki, kehtib 1 aasta
aastane sportlase toetus 1300 EUR.
3.2. Üldised põhimõtted
Kahepaadiklasside koefitsient on sportlase toetuse osas 1,8.
OM-klasside tulemustoetuste treenerite osa makstakse välja palgana,
sportlaste osa toetusena sporditegevuse kulude katmiseks. OM-klasside
tulemustoetust saavad treenerid töötavad koondislastega töövõtulepingu
alusel treeninglaagrites ja regattidel lisaks oma klubi/kooli põhitööle.
Otsus: treenerite komisjon otsustas koondise toetuse süsteemi
eelpoolesitatud kujul EJL juhatusele kinnitamiseks esitada.

3. Noorte Olümpial osalemine 2014 ja kvalifikatsioon
Ott Kallas andis ülevaate 2014. aasta Noorte Olümpiamängude
kvalifikatsioonisüsteemist.
Komisjon pani paika EOK-le esitatava võimalike kvalifikatsioonisüsteemis
osalevate sportlaste esialgse nimekirja:
klass Techno 293 (plaanis osaleda 2013 ja 2014 kvalifikatsioonivõistlustel)
– Keit Järve (sünd 1997), Hendrik Ploom (sünd 1997), Julia Mikson (sünd
1998), Karl Gregor Baumann (sünd 1999), Aarto Pihlapuu (sünd 1998);
klass Byte CII (plaan osaleda 2014 kvalifikatsioonivõistlusel) – Tavo Annus
(sünd 1999), Joosep Laus (sünd 1999), Marie Pihlas (sünd 1998), Markus
Lilienthal (sünd 1998), Juuso Roihu (sünd 1998), Maris Seersant (sünd
1998).
Komisjon arutas Byte CII kvalifikatsioonivõistluse valikregati korraldamise
küsimust.
Otsus: komisjon otsustas eelpoolnimetatud sportlased esitada EOK-le
potentsiaalsete 2014. aasta Noorte Olümpiamängude kvalifikatsioonisüsteemis
osalejatena. Byte CII kvalifikatsioonis osaleda soovijatele korraldatakse
valikregatt, mille esialgne toimumisaeg on 23.-25.08.2013.
4. Koondise nimekirja täiendused
Ott Kallas andis ülevaate täiendavalt laekunud koondise kandidaatide
plaanidest.
Komisjon arutas kahes klassis samaaegselt koondise liikmeks olemise
lubamise küsimust. Komisjoni liige Kristiina Klaos ei pooldanud kahes
klassis samaaegselt koondisesse kuulumise lubamist, Raivo Randmäe ja Ott
Kallas pooldasid kahes klassis samaaegselt koondisesse kuulumise lubamist,
komisjoni liikmed Maria Veessaar, Mart Meiel, Jaak Lukk ja Eerik Luka jäid
küsimuses erapooletuks.
Komisjon arutas Mart Meieli taotlust arvata Optimist klassis koondise
kandidaadiks Kaarel Paal, seoses Markus Lilienthali siirdumisega teise
purjetamisklassi, millest komisjon koondise kandidaatide nimekirja
koostades teadlik ei olnud, samas kui komisjoni soov oli arvata koondisesse
5 poissi (MM-il Eestit esindama lubatud meessportlaste arv). Komisjoni
liikmed Kristiina Klaos ja Mart Meiel pooldasid Kaarel Paali Optimist
klassis koondise kandidaadiks arvamist, komisjoni liikmed Jaak Lukk, Eerik
Luka, Maria Veessaar ja Ott Kallas ei pooldanud Kaarel Paali Optimist
klassis koondise kandidaadiks arvamist, Raivo Randmäe jäi küsimuses
erapooletuks.
Otsus: komisjon otsustas suunata kahes klassis samaaegselt koondise
liikmeks olemise lubamise küsimuse EJL juhatusele otsustamiseks. Kaarel
Paali Optimist klassi koondise kandidaadiks lisamise küsimuses leiti, et
tal on võimalik jooksvalt koondise liikmeks saada MM/EM valiku või Eesti
edetabeli regati võitmise kaudu.
5. Treenerite koolitused
Otsus: komisjon otsustas treenerite koolituse küsimusi arutada järgmisel
komisjoni koosolekul, mille eel komisjoni liikmetel on võimalik esitada
omapoolseid ettepanekuid.
lõpp: 13:40

