
EJL treenerite komisjoni koosoleku protokoll

kuupäev: 20.01.2014
koht: EJL
algus: 10:05
osalejad: Maria Veessaar, Kristiina Klaos, Ott Kallas, Jaak 
Lukk, Rein Ottoson, Priit Rüütel, Argo Kruusmägi, Mart Meiel
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:
1. Noorte tippspordi tabeli juhend 2014
2. Eesti edetabeli juhend 2014
3. EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karika ja Eesti 
meistrivõistluste korraldamise juhend 2014
4. Purjetamiskoondise võistlustele lähetamise valiksüsteem 
5. Treenerite koolitused

1. Noorte tippspordi tabeli juhend 2014

Komisjon vaatas läbi 2014. aasta noorte tippspordi tabeli 
juhend 2015. aasta toetuste arvutamiseks projekti. 
Leiti, et tabelis arvestatavate klasside hulka tuleks lisada 
49er ja 49erFX koefitsiendiga 2,34. Muid sisulisi muudatusi 
juhendis võrreldes 2013. aasta juhendiga ei peetud vajalikuks. 

Otsus: noorte tippspordi tabeli juhend 2014 projekt esitatakse 
EJL juhatusele kinnitamiseks.

2.  Eesti edetabeli juhend 2014

Komisjon vaatas läbi 2014. aasta Eesti edetabeli juhendi 
projekti.
Nii olümpiaklasside täiskasvanute, juunioride kui 
noorteklasside osas leiti, et edetabelis arvesse minevate 
regattide põhimõtted võiksid jääda samaks kui 2013. aastal. 
29er klassis osas jäeti esialgu sisse 4 Eesti võistlust ja 
parim välisvõistlus. Ühe Soome regati lisamine toimub siis, 
kui Eesti RS Feva ja 9er Klasside Liidust vastav konkreetne 
ettepanek tuleb.
Edetabeli pidamise, punktiarvestuse ning 
kompensatsioonisüsteemi osas ei peetud vajalikuks muudatusi 
ega täiendusi teha.
Vajadusel lisatakse hiljem edetabeliklasside hulka 49er 
juuniorid ja 49erFX juuniorid, kui vastavates 
võistlusarvestustes osaleb rohkem kui üks paatkond.

Otsus: Eesti edetabeli juhend 2014 projekt esitatakse EJL 
juhatusele kinnitamiseks.

3.   EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karika ja Eesti 
meistrivõistluste korraldamise juhend 2014



Komisjon vaatas läbi EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karika ja 
Eesti meistrivõistluste korraldamise juhend 2014 projekti.
Ott Kallas andis ülevaate eelmise koosoleku järgselt 
lisandunud karikasarja regattidest: laudadele on lisandunud 
Eesti Purjelaualiidu ja Eesti Lohesurfiliiduga toimunud 
läbirääkimiste tulemusena sarja osavõistlustena Eesti Balti 
Karika etapp (13.-15.06.2014, klassid Techno 293, RS:X, 
Formula, lohesurf) ja Pirita Surfiklubi Karikas (29.-
31.08.2014, klassid Techno 293, RS:X).
Komisjon arutas Formula ja lohesurfi klasside Eesti 
karikasarja lisamise küsimust. Leiti, et antud klasside Eesti 
karikasarja lülitamist ei toetata, kuna Formula ja lohesurfi 
näol tegemist ei ole olümpiaklasside ega nende 
ettevalmistusklassidega, küll aga on neil võimalik osaleda 
Eesti Karika regattidel kutsutud klassidena. 
Techno 293 ja RS:X klasside osas räägitakse läbi võimalus 
osaleda ühe etapina Saaremaa karikavõistlustel (15.-
17.08.2013) Pirita Surfiklubi Karika asemel.
Võistlusarvestuste, nõuete ning punktiarvestuse osas ei peetud 
vajalikuks muudatusi ega täiendusi teha.
Eesti meistrivõistluste toimumisajad pandi paika järgmiselt:
klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser 
Standard – Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (29.-
31.08.2014);
klassid RS Feva, 29er – Saaremaa karikavõistlused (15.-
17.08.2014);
klassid Techno 293, RS:X – Saaremaa karikavõistlused (15.-
17.08.2014) (eelistatavalt, kui regatt lisatakse 
purjelaudadele karikasarja etapiks) või Tallinna Nädala regatt 
(26.-28.09.2014);
klassid Finn, 470, F-18 – Tallinna Nädala regatt (26.-
28.09.2014).

Otsus: EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karika ja Eesti 
meistrivõistluste korraldamise juhend 2014 projekt esitatakse 
EJL juhatusele kinnitamiseks.

4.   Purjetamiskoondise võistlustele lähetamise valiksüsteem

Komisjon arutas purjetamiskoondise võistlustele lähetamise 
valiksüsteemi muutmist.
Ott Kallas esitas ettepaneku noorteklasside osas, kus 
üleminekud ühest klassist teise on kiiremad, eelmise aasta 
edetabeli osatähtsuse vähendamiseks valiksüsteemis. Arutati 
erinevaid võimalusi valiksüsteemi muutmiseks eelmise aasta 
edetabelile väiksema kaalu andva koefitsiendi (0,3 või 0,5) 
määramise, punktisüsteemi muutmise või vaid jooksval aastal 
peetavate valikvõistluste korraldamise kaudu. Leiti, et 
noorteklasside valiksüsteemi on otstarbekaim muuta nii, et 
eelmise aasta edetabelit arvestatakse koefitsiendiga 0,5.
Samuti arutati, millistes klassides valiksüsteemi muudatusi 
vajalik rakendada oleks. Leiti, et eelpooltoodud muudatus on 



tarvilik viia sisse klasside Optimist, Zoom8, Laser 4.7, RS 
Feva, Techno 293 ja RS:X U19 puhul.

Otsus: purjetamiskoondise võistlustele lähetamise 
valiksüsteemi projekt esitatakse EJL juhatusele kinnitamiseks.

5. Treenerite koolitused

Arutati treenerite koolituste läbiviimiseks sobilikke aegu 
veebruarikuus.

Otsus: Ott Kallas paneb kokku purjetamistreenerite 
koolituskava projekti.
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