EJL treenerite komisjoni koosoleku protokoll
kuupäev: 25.02.2015
koht: EJL
algus: 10:00
osalejad: Maria Veessaar, Kristiina Klaos, Rein Ottoson, Argo
Kruusmägi, Stefan de Vries, Ott Kallas, Mart Meiel
külaline: Raivo Randmäe
protokollija: Riina Ramst
Päevakord:
1. Eesti edetabeli juhend
2. OM valiku süsteem
3. Füüsiline test koondislastele
1. Eesti edetabeli juhend
Ott Kallas esitas komisjonile arutamiseks kaks Eesti edetabeli
olümpiaklasside rahvusvaheliste tiitlivõistluste
punktiarvestuse varianti:
MM - 1. variant: 1. koht 220 punkti, 50. koht 50 punkti; 2.
variant: 1. koht 220 punkti, 50. koht 4,4 punkti
MK etapp – 1. variant: 1. koht 200 punkti, 40. koht 50 punkti;
2. variant: 1. koht 200 punkti, 40. koht 5 punkti
EM – 1. variant: 1. koht 180 punkti, 40. koht 50 punkti; 2.
variant: 1. koht 180 punkti, 40. koht 4,5 punkti
EK etapp – 1. variant: 1. koht 160 punkti, 20. koht 50 punkti;
2. variant: 1. koht 160 punkti, 20. koht 8 punkti
Punktisamm on võrdne esikoha punktid miinus viimase punkte
saava jahi punktid jagatud punkte saavate võistlejate arvuga.
Komisjon arutas esitatatud punktiarvestuse projekti.
Rein Ottoson pooldas teist punktiarvestuse varianti.
Argo Kruusmägi pooldas esimest punktiarvestuse varianti,
pidades teise variandi puhul punktisammu liiga suureks.
Külaline Raivo Randmäe leidis, et Eesti regattidelt ja
välisregattidelt saadavad punktid on proportsionaalselt paigas
ning välisvõistluste tähtsustamine motiveerib sportlasi neist
rohkem osa võtma.
Maria Veessaar pooldas esikoha punktisumma vähendamist ning
tegi ettepaneku võtta punktide arvestamisel arvesse ka
võistlusel osalevate sportlaste arvu, mida pooldasid ka Argo
Kruusmägi, Rein Ottoson, Ott Kallas, Stefan de Vries ja
Kristiina Klaos.
Mart Meiel ei võtnud antud küsimustes seisukohta.
Arutelu tulemusel leiti, et punkte võiks saada vaid
lõpptulemustes esimese 50% võistlejate hulka pääsenud
sportlased ning seda punktisammu jagu (välja arvatud MK
etappide puhul, kus on võistlema pääsevate sportlaste arv
piiratud ning punkte saavad kõik võistelnud sportlased,
viimane samuti punktisammu jagu):
MM - 1. koht 220 punkti, 50% sees viimane koht saab
punktisammu jagu punkte

MK etapp - 1. koht 200 punkti, viimane koht saab punktisammu
jagu punkte
EM - 1. koht 180 punkti, 50% sees viimane koht saab
punktisammu jagu punkte
EK etapp - 1. koht 160 punkti, 50% sees viimane koht saab
punktisammu jagu punkte
Punktisamm on võrdne esikoha punktid miinus viimase punkte
saava jahi punktid jagatud punkte saavate võistlejate arvuga.
Juunioride ja noorte klassides esitas Ott Kallas komisjonile
arutamiseks samuti kaks Eesti edetabeli rahvusvaheliste
tiitlivõistluste punktiarvestuse varianti:
MM – 1. variant: 1. koht 220 punkti, 50. koht 50 punkti; 2.
variant: 1. koht 220 punkti, 50. koht 4,4 punkti
EM – 1. variant: 1. koht 180 punkti, 40. koht 50 punkti; 2.
variant: 1. koht 180 punkti, 40. koht 4,5 punkti
Punktisamm on võrdne esikoha punktid miinus viimase punkte
saava jahi punktid jagatud punkte saavate võistlejate arvuga.
Komisjon arutas esitatud punktiarvestuse projekti.
Maria Veessaar pooldas esimese koha punktiarvu vähendamist, et
tähtsustada noortel ja juunioridel enam koduvõistlustel
osalemist ning muuta välisregatt lihtsalt edetabelisse väikese
boonuse toojaks.
Argo Kruusmägi pooldas Maria Veessaare seisukohta esimese koha
punktiarvu vähendamise osas, leides et MM-i või EM-i võidu
eest võiks saada ligikaudu sama palju punkte kui Eesti regati
võidu eest.
Stefan de Vries nõustus Maria Veessaare seisukohaga
noorteklasside osas, kuid mitte olümpiaklasside juunioride
puhul, keda oleks vaja motiveerida rohkem välisvõistlustel
käima.
Kristiina Klaos pidas oluliseks, et punktisüsteem tähtsustaks
välisvõistlustel osalemist ning MM-i või EM-i võidu eest peaks
kindlasti saama vähemalt sama palju punkte kui Eesti regati
võidu eest.
Ka külaline Raivo Randmäe pidas oluliseks, et punktisüsteem
soosiks välisvõistlustel käimist.
Mart Meiel leidis, et noorteklassides on tasemed
rahvusvaheliselt väga erinevad ning kõiki klasse samamoodi
kohelda on ebavõrdne, samas peaks reegel olema kõigile üks
Punktisüsteem peaks propageerima välisvõistlustel osalemist.
Lisada tuleks sarnaselt olümpiaklasside punktiarvestusele
protsent võistlejate arvust, mille sisse peab lõpptulemustes
pääsema, et punkte saada.
Arutelu tulemusel leiti, et esikoha punktiarv võiks olla
algselt väljapakutud variantidest väiksem ja punkte võiks
saada vaid lõpptulemustes esimese 50% võistlejate hulka
pääsenud sportlased ning seda punktisammu jagu:
MM - 1. koht 140 punkti, 50% sees viimane koht saab
punktisammu jagu punkte
EM - 1. koht 130 punkti, 50% sees viimane koht saab
punktisammu jagu punkte

Punktisamm on võrdne esikoha punktid miinus viimase punkte
saava jahi punktid jagatud punkte saavate võistlejate arvuga.
Põhjamaade MV osas esitas Ott Kallas komisjonile arutamiseks
samuti kaks Eesti edetabeli punktiarvestuse varianti:
Põhjamaade MV – 1. variant: 1. koht 160 punkti, 20. koht 50
punkti; 2. variant: 1. koht 160 punkti, 20. koht 8 punkti
Punktisamm on võrdne esikoha punktid miinus viimase punkte
saava jahi punktid jagatud punkte saavate võistlejate arvuga.
Komisjon arutas esitatud punktiarvestuse projekti.
Rein Ottoson esitas ettepaneku Põhjamaade MV üldse Eesti
edetabeli punktiarvestusest välja jätta.
Ott Kallas oli Rein Ottosoni ettepaneku vastu, kuna on
oluline, et sportlased Põhjamaade MV-l osaleksid ning esitas
ettepaneku punktiarvestusse protsendi lisamiseks sarnaselt
olümpiaklasside ning noorte ja juunioride klasside
tiitlivõistlustega, mida pooldas ka Maria Veessaar.
Argo Kruusmägi ja Mart Meiel esitasid ettepaneku Põhjamaade MV
esikoha punktiarvu vähendamiseks.
Arutelu tulemusel leiti, et esikoha punktiarv võiks olla
algselt väljapakutud variantidest väiksem ja punkte võiks
saada vaid lõpptulemustes esimese 25% võistlejate hulka
pääsenud sportlased ning seda punktisammu jagu:
Põhjamaade MV - 1. koht 110 punkti, 25% sees viimane koht saab
punktisammu jagu punkte
Punktisamm on võrdne esikoha punktid miinus viimase punkte
saava jahi punktid jagatud punkte saavate võistlejate arvuga.
Ott Kallas esitas ettepaneku, et Eesti edetabelis on Eesti
regati kattumisel rahvusvahelise tiitlivõistlusega punktide
kompensatsiooni süsteemi võimalik kasutada ainult juhul, kui
Eesti edetabelis ei toimu regati mahaviset ning ainult
koondise liikmete puhul.
Ülejäänud komisjoni liikmed olid ettepanekuga nõus.
Arutati kompensatsioonipunktide arvutamise süsteemi ning jõuti
ühisele seisukohale, et kompensatsioonipunkte antakse Eesti
regatil enim punkte teeninud Eesti võistleja punktidest 1
punkt vähem.
Käsitleti Eesti MV sarja regattide osavõtutasude suuruse
küsimust.
Ott Kallas leidis, et tuleks tõsta kõigi Eesti MV sarja
regattide puhul osavõtutasu maksimummäär 30 EUR-ni purjetaja
kohta, et mitte hakata tegema erandeid regati rahvusvahelisuse
põhjal.
2. OM valiku süsteem
Ott Kallas andis ülevaate Eesti-sisese
kvalifikatsioonisüsteemi 2016 Olümpiaregatile projektist.
Kvalifikatsioonisüsteemi osadeks on projekti kohaselt 2015

Eesti edetabeli lõpptulemus, 2014 MM lõpptulemus, 2015 MM
lõpptulemus ja 2016 Princesa Sofia Trophy regati lõpptulemus.
Komisjon arutas esitatud projekti.
Rein Ottoson esitas ettepaneku lõpetada olümpiavalik 2015 MMiga, juhul kui seal riigikoht lunastatakse. Kui normitäitjaid
on MM-il mitu, saab olümpiakoha sportlane, kes saavutab MM-il
kõrgema tulemuse. Sellega võimaldatakse OM-ile sõitval
sportlasel varakult ettevalmistust alustada.
Stefan de Vries esitas ettepaneku, et kui purjetaja saavutab
2015 MM-il 1.-6. koha, kvalifitseerub ta sellega koheselt OMile, vastasel juhul jätkub kvalifikatsioon 2016 MM-il ja 2016
Princesa Sofia Trophy'l. Juhul kui 2015 MM-il täidetakse
olümpianorm madalama kui 6. lõpptulemusega, jätkub valik 2016
MM-i ja 2016 Princesa Sofia Trophy'ga. Eesti edetabel 2015
võiks mitte valiku osa olla.
Ott Kallas tõstatas küsimuse, kas Stefan de Vriesi ettepaneku
puhul võiks kriteeriumiks olla hoopis MM-i 10., mitte 6. koht.
Maria Veessaar pooldas varianti, et kui 2015 MM-il täidetakse
olümpianorm, lõppeb olümpiavalik MM-iga ära, kui mitte, läheb
arvesse ka 2016 Princesa Sofia Trophy.
Argo Kruusmägi ei pooldanud olümpiavaliku lõppemist 2015 MMiga, pidades sportlastele valiku tingimuste etteteatamisaega
liiga lühikeseks ning pooldas Ott Kallase poolt algselt välja
pakutud kvalifikatsioonisüsteemi versiooni.
Külaline Raivo Randmäe pooldas 2015 Eesti edetabeli valikust
väljajätmist ning valiku lõppemist 2015 MM-iga, juhul kui seal
täidetakse olümpianorm. Kui 2015 MM-il normi ei täideta,
jätkub valik 2016 Princesa Sofia Trophy'l.
Mart Meiel ja Kristiina Klaos antud küsimustes seisukohta ei
võtnud.
Rein Ottoson tegi ettepaneku arutada kvalifikatsioonisüsteemi
enne selle kinnitamist kvalifikatsioonis osalevate
sportlastega. Kristiina Klaos ja Ott Kallas toetasid antud
ettepanekut. Stefan de Vries ei toetanud ettepanekut.
Leiti, et komisjoni liikmed vajavad täiendavalt aega oma
seisukohtade kujundamiseks kvalifikatsioonisüsteemi osas ning
teemat arutatakse edasi järgmisel komisjoni koosolekul.
3. Füüsiline test koondislastele
Stefan de Vries tegi ettepaneku purjetamiskoondise
kandidaatidele füüsilise testi läbiviimiseks kevadel 2015.
Rein Ottoson, Ott Kallas ja külaline Raivo Randmäe toetasid
ettepanekut, kuna test aitab saada ülevaate sportlaste
füüsilisest tasemest ning annab võimaluse puudujääkide korral
sportlast eesmärgipäraselt abistada. Argo Kruusmägi ei
toetanud ettepanekut.
Arutati, kas kehtestada füüsilise testi puhul
miinimumvanusepiir ning leiti, et testi peaks sooritama kõik
koondise kandidaadid, ka noorte ja juunioride klassides.
Samuti arutati füüsilise testi käigus sooritatavate katsete
sisu. Leiti, et treeningkogunemine/seminar võiks lisaks

füüsiliste võimete kaardistamisele sisaldada ka infotundi
sportlastele.
Stefan de Vries teeb komisjonile täpsema ettepaneku füüsilise
testi läbiviimise kuupäevade osas.
Järgmine treenerite komisjoni koosolek toimub 10. märtsil 2015
kell 10:00.
lõpp: 12:20

