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1. Eesti-sisene kvalifikatsioonisüsteem 2016 Olümpiaregatile

Ott Kallas tutvustas EJL-i büroos Oti ja Stefani poolt 
treenerite komisjoni seisukohti arvesse võttes koostatud 
Eesti-sisese 2016 OM kvalifikatsioonisüsteemi projekti. Ott 
Kallas selgitas, et kõigile kes on küsinud olen öelnud et 
valiksüsteem tuleb samadel alustel nagu oli Londoni olümpia 
valiksüsteem. Soov lõpetada valik 2015 aasta lõpus klassi OM-
koha olemasolul tulenes enamus komisjoni liikmete ja büroo 
töötajate soovist jätta edulootustega sportlastele aega 
valmistuda Rio regatiks kus valitsevad väga spetsiifilised 
purjetamisolud.
Komisjoni liikmed esitasid oma seisukohad juhendi projekti 
osas.
Ott Kallas, Eerik Luka, Jaak Lukk ja Maria Veessaar pooldasid 
2014 MM-i arvestamist valiksüsteemi osana, kuna seal osalenud 
sportlastel oli juba tol hetkel olemas teadmine, et MM on osa 
valiksüsteemist, valiku lõpetamist 2015. aasta lõpuga, juhul 
kui klassis on selleks ajaks olümpiakoht olemas (vastasel 
juhul läheb valiksüsteemi osana arvesse ainult 2016 Princess 
Sophia Trophy ning kui mitu sportlast täidab seal normi, läheb
Olümpiale parema koha saanu), eesmärgiga võimaldada Olümpiale 
minevatel sportlastel piisavalt aega enda Rio de Janeiro 
oludega kurssi viimiseks, ning 2015 Eesti edetabeli 
arvestamist valiksüsteemi osana. Rein Ottoson toetas sama 
seisukohta kuid ütles et ta ei ole erapooletu otsustama kuna 
tema sportlane saab 2014 MM tulemuse arvestamisega edu.
Mart Meiel ei pooldanud 2014 MM-i tagantjärele arvestamist 
valiksüsteemi osana. Stefan de Vries ütles, et ta mõistab 2014
MM arvestamist olukorras kus selline põhimõte oli enne MM-i 
välja öeldud Oti poolt, kuid põhimõtteliselt on tagantjärele 
valikregati väljakuulutamine mittesobilik.
Argo Kruusmägi ei pooldanud 2014 MM-i arvestamist 
valiksüsteemi osana ega valiku lõpetamist 2015. aasta lõpuga.
Kokkuvõttes jäid komisjoni liikmed väljatoodud punktides 
eriarvamustele. Ott Kallas küsib valiksüsteemi juhendi 
projekti osas ka Eesti Olümpiakomitee arvamust ning esitab 
juhendi EJL-i juhatusele arutamiseks ja kinnitamiseks.



2. Koostööleping EJL-i ja sportlase vahel

Ott Kallas tutvustas EJL-i ja sportlase vahelise 
koostöölepingu projekti.
Komisjon arutas vähemalt 80%-l klassitreeningutel osalemise 
kohustuse sätestamist lepingus.
Eerik Luka, Raivo Randmäe, Rein Ottoson, Maria Veessaar, Argo 
Kruusmägi ja Jaak Lukk leidsid, et nõue osaleda 80%-l 
klassitreeningutel ei ole kohane, kui EJL-i poolt 
koondislastele treeninglaagrites osalemist vastavas 
proportsioonis ei finantseerita. Praeguse seisuga on EJL-i 
poolt planeeritud katta vaid laagrit läbi viiva treeneri ja 
kaatri kulud. Esitati ettepanek, et koondislaste puhul 
kaetakse EJL-i poolt ka laagriga seonduvad transpordi- ja 
majutuskulud. Samuti leiti, et laagrit läbi viivale treenerile
on korralduslike küsimuste lahendamisel vaja abilist ning 
majutus ja toitlustus võiksid kõigile osalejatele keskselt 
organiseeritud olla, et luua suuremat ühtsustunnet.
Lepiti kokku, et Stefan de Vries analüüsib koondislaste 
transpordi- ja majutuskulude katmise võimalikkust ning 
võimalusel täiendatakse EJL-i ja sportlase vahelise lepingu 
lisa klassitreeningute kulude katmist käsitleva punktiga.
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