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1. Eesti meistrivõistluste sari ja korraldamise juhend

Ott Kallas andis ülevaate EJL Olümpiapurjetamise Eesti 
karikasarja EJL purjetamise Eesti meistrivõistluste sarjaks 
ümber nimetamise põhjustest: Eesti meistri tiitli senisest 
suurem tähtsustamine, meediakajastuse parandamine, Eesti 
meistri selgumine läbi hooaja erinevates tingimustes toimuvate
regattide kokkuvõttes, selgem kommunikatsioon, Eesti MV ja 
Eesti edetabeli tihedam omavaheline sidustatus.
Komisjoni liikmed esitasid oma seisukohad Eesti karikasarja 
Eesti MV sarjaks nimetamise osas. Maria Veessaar, Rein 
Ottoson, Stefan de Vries, Jaak Lukk ja Ott Kallas pooldasid 
tehtud muudatust. Argo Kruusmägi ja Mart Meiel olid muudatuse 
vastu. Eerik Luka ja külaline Raivo Randmäe jäid küsimuses 
erapooletule positsioonile.

Ott Kallas esitas ettepaneku Eesti MV regattide 
võistlussõitude planeeritava pikkuse ja arvu osas päevas: 
ühepaatidel 35-40 minutit, 3-4 sõitu, purjelaual 20-30 
minutit, 3-4 sõitu, kahepaatidel 20-30 minutit, 4 sõitu.
Komisjoni liikmed olid esitatud ettepanekuga nõus.

Ott Kallas esitas ettepaneku Eesti MV regattide formaadi osas:
fliidisõidud avamereoludes võistlusrajal, R alates kell 15 2-3
sõitu, L alates kell 12 3-4 sõitu, P kell alates kell 11 2 
sõitu, alates 5ndast sõidust läheb üks halvim sõit 
mahaarvamisele, protestid arutatakse kaldal koheselt peale 
kaldale jõudmist ilma kirjaliku protestivormi esitamiseta;
finaalsõidud kaldalähedasel lühirajal, sõitude kestus 10-15 
minutit, P alates kell 14 hõbefinaal – 1 sõit fliidisõitude 
4.-10. koha omanikele, kuldfinaal – 1 sõit fliidisõitude 1.-3.
koha omanikele ja hõbefinaali võitjale, paatide miinimumarv 
finaalsõitude pidamiseks on 7, kuldfinaali tulemused määravad 



regati 1.-4. koha ja hõbefinaali tulemused 5.-10. koha, 
protestimisel rakendatakse lisa Q reeglit;
medalisõidud kaldalähedasel lühirajal, sõitude kestus 10-15 
minutit, P alates kell 14 medalisõit topeltpunktidele 
klassidele, kus paatide arv on kuni 6 k.a., medalisõidu 
punktid liidetakse fliidisõitude tulemusele ja medalisõidu 
punkte maha ei arvata,  protestimisel rakendatakse lisa Q 
reeglit.
Uue formaadi rakendamise eesmärgid on esitada ala 
pealtvaatajatele paremini ja seda edukamalt rahvani viia, 
saades seeläbi purjetamisele rohkem auditooriumit, pakkuda 
purjetajatele sellist võistlemist, mis on MM-ide ja MK-
etappide medalisõitude stiilis, anda uusi kogemusi ja tuge 
kohtunike arendamisel ja õpetamisel lisa Q rakendamise kaudu.
Rein Ottoson esitas ettepaneku kasutada trapetsraja asemel 
vorstrada, et tagada suuremat operatiivsust sõitude 
läbiviimisel ning leidis, et ka finaalsõidud võiksid olla 
pikemad, kestusega 15-20 või isegi kuni 30 minutit. Ott Kallas
viib ettepanekud tehnilise delegaadi tiimi arutamisele.
Komisoni liikmed esitasid oma seisukohad Eesti MV regattide 
uue formaadi osas. Jaak Lukk, Stefan de Vries, Eerik Luka, 
Rein Ottoson ja Ott Kallas pooldasid uue formaadi kasutamist. 
Mart Meiel ja Argo Kruusmägi ei pooldanud uue formaadi 
rakendamist kõigil 2015 Eesti MV sarja regattidel, leides, et 
formaati võiks kõigepealt katsetada ühel, nt. Saaremaa 
Merispordi Seltsi regatil või mõnel sarjavälisel regatil, nt 
Pärnu Kevadregatil. Maria Veessaar ja külaline Raivo Randmäe 
ei võtnud küsimuses üheselt pooldavat ega vastu olevat 
seisukohta.

Ott Kallas esitas ettepaneku Eesti MV sarja punktiarvestuse 
osas. Noorte ja juunioride klassides läheb 4-5-st regatist 
halvim regatt mahaarvamisele. Olümpiaklassides läheb 3-st 
regatist halvim regatt mahaarvamisele. Ühel nädalavahetusel on
fliidisõitude seeria (koos võimaliku medalisõiduga) ja 
finaalsõitude seeria. Fliidisõitude seeria võitja saab Eesti 
MV arvestusse 100 punkti, teine koht 99 punkti jne. Kui 
regatil on üle 100 osaleja, saab Eesti MV esikoht punkte 
võistlejate arv ümardatud suurema kümneni, teine koht esikoha 
punktid miinus 1 jne. Finaalsõitude seeria võitja saab Eesti 
MV arvestusse 10 punkti, teine koht 9 punkti jne.
Komisjoni liikmed jõudsid ühisele seisukohale, et ka 
olümpiaklassidele võiks olla sarjas 3 asemel 4 regatti, 
millest üks läheb mahaarvamisele. Muus osas pooldati esitatud 
ettepanekut.

Eesti MV autasustamiskategooriad:
1. Optimist U16 üldarvestus sünd. 2000 või hiljem
1.1. Optimist U16 tüdrukud
1.2. Optimist U13 sünd. 2003 või hiljem
1.3. Optimist U13 tüdrukud
2. Zoom8 U20 üldarvestus sünd. 1996 või hiljem



2.1. Zoom8 U20 tüdrukud
3. Laser 4.7 U18 üldarvestus sünd. 1998-2003
3.1. Laser 4.7 U18 tüdrukud
4. Laser Radial üldarvestus sünd. 2000 või varem (Eesti MV
koondarvestust ei peeta)
4.1. Laser Radial naised sünd. 2000 või varem
4.2. Laser Radial U21 tüdrukud sünd. 1995-2000
4.3. Laser Radial U19 sünd. 1997-2000
5. Laser Standard üldarvestus sünd. 1998 või varem
5.1. Laser Standard U21 juuniorid sünd. 1995-1998
6. Finn üldarvestus 
6.1. Finn U22 juuniorid sünd. 1994 või hiljem
7. RS Feva üldarvestus (Eesti MV koondarvestust ei peeta)
7.1. RS Feva U18 sünd. 1998 või hiljem
7.2. RS Feva U18 tüdrukud 
7.3. RS Feva U14 sünd. 2002 või hiljem
8. 29er üldarvestus (Eesti MV koondarvestust ei peeta)
8.1. 29er U21 sünd. 1995 või hiljem
8.2. 29er U21 tüdrukud 
9. 470 üldarvestus 
9.1. 470 naised
9.2. 470 U22 juuniorid sünd. 1994 või hiljem
10. F18 üldarvestus
11. Techno 293 5.8m² U13 üldarvestus sünd. 2003 või hiljem
12. Techno 293 6.8m² U15 üldarvestus sünd. 2001 või hiljem
13. Techno 293 7.8m² U17 üldarvestus sünd. 1999 või hiljem
14. Techno 293 8.5m² O17 üldarvestus sünd. 1998 või varem
15. RS:X 8.5 m² üldarvestus (Eesti MV koondarvestust ei peeta)
15.1. RS:X 8.5m² naised
15.2. RS:X 8.5m² U19 sünd. 1997 või hiljem
16. RS:X 9.5m² mehed
17. Formula üldarvestus
17.1. Formula naised
17.2. Formula Master meesvõistlejad sünd. 1979 ja varem, ning
naisvõistlejad sünd. 1984 ja varem
17.3. Formula Grand Master meesvõistlejad sünd. 1969 ja varem,
ning naisvõistlejad sünd. 1974 ja varem
17.4. Formula U20 sünd. 1996 või hiljem
17.5. Formula U17 sünd. 1999 või hiljem
17.6. Formula Lightweight (kergkaal) võistlejad kes kaaluvad
alla 75 kg. 
18. Formula Kite mehed
19. Formula Kite naised
Eesti MV medalid antakse esikolmikule üle EJL pidulikul hooaja
lõpetamisel ning komisjoni ühine seisukoht oli, et Eesti MV
medaleid antakse ainult eestlastele.

Arutati Eesti MV regattide osavõtutasude suurust. Senises 
karikasarja juhendis oli määratud ühe regati osavõtutasu 
ülempiiriks 25 EUR purjetaja kohta. 2015 Eesti MV sarja 
lisanduval Spinnakeri regatil on osavõtutasu olnud varasemalt 
30 EUR ning korraldaja soovib selle tõsta 35 EUR-le.



Komisjoni liikmete ühine seisukoht oli, et Eesti MV regati 
osavõtutasu ülempiiriks peaks jääma 25 EUR purjetaja kohta, 
erandina kõrgem Spinnakeri regatil, mis on arvuka 
rahvusvahelise osalusega võistlus.

2. Eesti edetabeli juhend

Ott Kallas esitas ettepaneku jätta Eesti edetabeli juhendist 
välja punktide kompensatsiooni süsteem, kui Eesti MV sarjas 
rakendub juba ühe halvima regati mahavise.
Jaak Lukk, Stefan de Vries, Ott Kallas, Eerik Luka, Rein 
Ottoson, Maria Veessaar, Argo Kruusmägi ja külaline Raivo 
Randmäe pooldasid esitatud ettepanekut. Mart Meiel oli 
ettepaneku vastu.

Komisjon arutas Eesti edetabelis arvesse minevate 
rahvusvaheliste regattide punktiarvestussüsteemi. Otsustati, 
et välisvõistluste punktisüsteemi arutatakse uuesti järgmisel 
komisjoni koosolekul, pärast seda, kui EJL-i büroos on tehtud 
näidisarvutused.

3. EJL võistluslitsents alates 2015 ja EJL liikmemaks alates 
2016

Ott Kallas andis ülevaate EJL juhatuse poolt koostatud 
projektist EJL liikmemaksu arvestamiseks alates 2016. aastast 
ja EJL võistluslitsentsi rakendamiseks alates 2015. aastast.
Põhimõtted EJL liikmemaksu arvestamiseks alates 2016:
1. Klubide, seltside, purjetamiskoolide liikmemaksu 
arvestamine
- Liikmesorganisatsioonid saadavad liikmete nimekirja eelneva 
aasta 31. detsembri seisuga EJL-i hiljemalt jooksva aasta 10. 
jaanuariks
- Liikmemaksu arvestatakse 10 eurot liikmesorganisatsiooni iga
liikme kohta (füüsilised ja juriidilised isikud)
- Liikmemaksu ei arvestata noortelt, kes antud aastal on alla 
19-aastased s.t. on 31. detsembri seisuga 18-aastased või 
nooremad, ning seenioridelt, kes on antud aastal üle 65-
aastased s.t. on 1. jaanuari seisuga 66-aastased või vanemad
- Liikmemaksu summa liikmesorganisatsioonile on vähemalt 150 
eurot
2. Alaliitude, klassiliitude liikmemaksu arvestamine
- Liikmesorganisatsioonid saadavad liikmete nimekirja eelneva 
aasta 31. detsembri seisuga EJL-i hiljemalt jooksva aasta 10. 
jaanuariks
- Liikmemaksu arvestatakse 2 eurot liikmesorganisatsiooni iga 
liikme kohta (põhjusena leidsime, et alaliidul/klassiliidul on
üle-eestiliselt oma klassi/klasside piires suur panus Eesti 
purjetamisse ja sellega seonduvad kulud, ning sellega seoses 
on iga liikme pealt maks EJL-le väiksem kui lokaalsel 
põhimõttel kogukonda ühendaval organisatsioonil nagu 
kirjeldatud punktis 1)



- Liikmemaksu ei arvestata noortelt, kes antud aastal on alla 
19-aastased, ning seenioridelt, kes on antud aastal üle 65-
aastased
- Liikmemaksu summa liikmesorganisatsioonile on vähemalt 150 
eurot
Põhimõtted EJL võistluslitsentsi osas alates 2015:
1. Litsents on ühe hooaja põhine ja kehtib antud 
kalendriaastal (nt. kuni 31.12.2015), ja maksab 15 eurot
2. Võistleja saab litsentsi numbri
3. Võistluslitsents annab purjetajale õnnetuskindlustuse 
purjetaja enda õnnetuste korral vee peal
4. Võistluslitsentsi saab osta veebi kaudu
- avalduse esitamine on veebis vastavalt vormil, kus 
märgitakse ära ISAF Sailor ID ja klubilise kuuluvuse (kui on)
- maksmine toimub veebis pangalingi kaudu
- kehtivad võistluslitsentsid on kuvatud veebis
5. Võistluslitsents on nõutav kõigil Eesti kodanikest ja/või 
Eesti residentidest purjetajatel kes osalevad Eesti 
meistrivõistlustel ja Eesti karikavõistlustel
6. Ühe regati võistluslitsents maksab 9 eurot ja on mõeldud 
purjetajatele kes pidevalt ei võistle, kuid soovivad osaleda 
Eesti MV või Eesti KV regatil.
Argo Kruusmägi esitas ettepaneku, et liikmemaksu vabastus 
kehtestataks kuni 24-aastastele noortele. Ott Kallas edastab 
ettepaneku EJL juhatusele.

4. EJL treeningud 2015

Stefan de Vries andis ülevaate planeeritavatest EJL 
treeningutest: osavõtu kasvatamisele suunatud laager Optimist,
RS Feva, Bic klassidele 5-10 päeva juulis/augustis, noorte 
võistluslaager Optimist, RS Feva, Techno 293, RS:X, 29er, 
Laser, Zoom8 klassidele 15-20 päeva ajavahemikul mai-
september, olümpiaklassides alustajatele suunatud laager 
Laser, 49er, RS:X klassidele 25-30 päeva ajavahemikul mai-
september. Plaanis on koosolekud treeneritega laagrite teemal.

5. EJL, klubide ja klassiliitude valdkondade jaotus spordi 
korraldamisel

Stefan de Vries andis ülevaate EJL büroos koostatud tabelist, 
mis kajastab EJL, klubide ja klassiliitude rolle purjespordi 
korraldamisel.
Raivo Randmäe esitas ettepaneku panna EJL-i poolt rohkem rõhku
treenerite arendamisele.

Lepiti kokku, et järgmine treenerite komisjoni koosolek toimub
25. veebruaril 2015 kell 9:30.

lõpp: 13:00


