EJL treenerite komisjoni koosoleku protokoll
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Kalev Jahtklubi), Argo Kruusmägi (Pärnu Jahtklubi), Raivo Randmäe (Rein Ottosoni
Purjespordikool, asendas Rein Ottosoni), Aivar Kajakas (Tallinna Purjelauakool)
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1. Viktor Umbi kiri
Ott Kallas andis ülevaate Viktor Umbi pöördumisest seoses purjetamiskoondise kandidaatide
määramisega. Viktor Umbi seisukoht on, et selle protsessi jaoks peaksid olema kehtestatud kindlad
juhised ja reeglid praeguse diskussiooni vormis arutelu ja otsustamise asemel. Oleme piirdunud
diskussiooniga, kuna treenerid teavad sportlaste taset ja räägivad ausalt nende tasemest ja
plaanidest.
Tegelikult näeb praegu kehtiv purjetamiskoondise tegevuse ja toetuste süsteemi juhend ette, et
koondise kandidaadid määratakse eelmise hooaja Eesti edetabeli tulemuste alusel või jooksval
aastal klassi MM/EM valiku võitjaks ja noorteklasside ning OM-klasside juunioride puhul ka Eesti
edetabeli regati võitjaks tulnud sportlastest. Sellise praktika kohaselt on treenerite komisjon seni ka
tegutsenud. Küsimus on vaid selles, kas antud reeglit oleks vajalik täpsustada.
Aivar Kajakas oli seisukohal, et koondisesse pääsemine ei saa põhineda vaid rahvusvahelistel
tulemustel ning tuleb arvesse võtta ka treeneri subjektiivset hinnangut sportlase kohta.
Maria Veessaar oli seisukohal, et võibolla oleks vajalik koondise kandidaatide määramise reegleid
täpsustada protsendiga (näiteks 25%), mille sisse sportlane peaks Eesti edetabelis mahtuma, et
koondisesse pääseda.
Stefan de Vries oli seisukohal, et peaksime looma koondises A ja B tiimi. A tiim on olümpiatiim,
kus on sportlastele individuaalsem lähenemine ning B tiim on üldisem, ettevalmistav noortetiim.
Raivo Randmäe oli seisukohal, et diskussiooni põhjal otsustamine toimub praegu tegelikult vaid
noorteklassides (Optimist, Zoom8), kus selline praktika ongi vajalik.
Kristiina Klaos oli seisukohal, et koondise kandidaatide valimiseks peaks olema raamistik. Süsteem,
mille kohaselt koondisesse saamise määrab see, kui hästi treener oma sportlast komisjonis kaitsta
suudab, ei ole hea. Ta pooldas A ja B koondise mõtet ning seda, et koondisesse pääsemiseks tuleb
sportlasel täita norm.
Argo Kruusmägi oli seisukohal, et praegu on sportlase koondise kandidaadiks määramise
kriteeriumid juba olemas – otsustamine toimub Eesti edetabeli alusel.
Mart Meiel oli seisukohal, et sportlast on mõtet koondise kandidaadiks nimetada vaid siis, kui ta on
suurematel regattidel häid tulemusi näidanud, mitte ainult põhinedes subjektiivsel hinnangul, et

sportlane on hea ja andekas.
Ott Kallas tõstatas küsimuse, kas komisjon soovib koondise kandidaatide määramise reeglite
muutmist või täpsustamist.
Aivar Kajakas oli seisukohal, et A ja B koondist ei ole vaja luua. On põhikoondis ja kui on
võimalusi rahaliseks või tehniliseks toetuseks, võib lisada ekstra toetust olümpiaklassidele.
Mart Meiel jäi küsimuses erapooletuks.
Maria Veessaar oli seisukohal, et võibolla peaksid olema siiski konkreetsemad reeglid.
Noorteklasside puhul on aktsepteeritav võtta Eesti edetabelis kaugematel kohtadel olevaid sportlasi
koondisesse (kuid mitte kaugemalt kui 25% sisse mahtuvate sportlaste hulgast), kuid
olümpiaklassides peaksid koondisesse pääsema ainult edetabeli esikolmikus olijaid.
Stefan de Vries oli seisukohal, et noorteklassides tuleks jätkata koondise kandidaatide määramist
diskusiooni põhiselt.
Raivo Randmäe oli seisukohal, et praegust koondise kandidaatide määramise süsteemi ei ole vaja
muuta ega täpsustada.
Kristiina Klaos oli seisukohal, et koondise kandidaatide määramise reegleid võiks täpsustada, panna
paika mingi mõõdetav kriteerium ning mitte põhineda ainuüksi kellegi hinnangul.
Argo Kruusmägi oli seisukohal, et piisab kehtivatest reeglitest kinnipidamisest, kuid
meeldetuletuseks oleks hea need normid üle vaadata.
Ott Kallas esitas ettepaneku moodustada treenerite komisjoni liikmetest töögrupp, kes küsimust
täpsemalt käsitleb ja tuleb seejärel komisjoni konkreetsete ettepanekutega, mida komisjon saab
arutada. Ülejäänud komisjoni liikmed olid ettepanekuga nõus.
Otsus: koondise kandidaatide määramise kriteeriumide kehtestamiseks ettepanekute
väljatöötamiseks moodustatakse töögrupp, kuhu kuuluvad Kristiina Klaos (töögrupi juht), Argo
Kruusmägi ja Maria Veessaar. Töögrupil palutakse töötada välja ettepanekud 15. jaanuariks 2016,
mille järel komisjon arutab küsimust uuesti.
2. Noorte tippspordi tabeli juhend
Ott Kallas esitas ettepaneku panna noorte tippspordi tabeli juhendis täpsemalt paika, kuidas
defineeritakse võistlejaid. Seni on lähtutud prakikast, et kui sportlasel on sõidutulemused vaid DNF,
DNS ja DNC, siis teda rahvusvahelistel ega Eesti võistlustel võistlejaks ei loeta. Nõude, et
võistlejaks loetakse ainult sportlane, kes on vähemalt ühe sõidu lõpetanud, võiks selguse huvides ja
vaidluste vältimiseks lisada ka juhendisse.
Viktor Umb, Argo Kruusmägi, Stefan de Vries ja Maria Veessaar pooldasid Ott Kallase ettepanekut.
Raivo Randmäe jäi küsimuses erapooletuks.
Ott Kallas esitas ettepaneku viia noorte tippspordi tabeli juhendisse sisse muudatus, mille kohaselt
saab sportlane ka rahvusvahelistelt regattidelt oma klubile punkte tuua vaid ühes purjetamise klassis
ja ühes jääpurjetamise klassis, vältimaks olukorda, kus rahvusvahelisel võistlusel käiaksegi vaid
klubile punktide korjamise eesmärgil ning samal ajal Eesti võistlustel antud klassis ühtegi regatti ei
sõideta. Sellise praktika näol ei ole tegemist sportlase arendamisega.

Aivar Kajakas ja Stefan de Vries pooldasid Ott Kallase ettepanekut. Mart Meiel, Raivo Randmäe,
Viktor Umb ja Argo Kruusmägi olid ettepaneku vastu, põhjendusega et sportlane saab klassis,
milles ta muidu ei purjeta, rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osaledes kõvasti kogemusi, mis tulevad
tema arengule kasuks ning samal ajal on tiitlivõistlusel käimine on kulukas ja seega peaks
välisregattidel osalemise soosimiseks seda noorte tippspordi tabeliga toetama. Maria Veessaar oli
seisukohal, et kui rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt mitmes klassis punkte toov sportlane purjetab ka
Eesti regattidel samamoodi kahes klassis, siis võiks rahvusvahelistelt võistlustelt mitmes klassis
punktide toomine lubatud olla.
Otsus: noorte tippspordi tabeli juhendit täiendatakse klausliga, mille kohaselt võistlejaks loetakse
vaid sportlane, kes on võistluse kestel lõpetanud vähemalt ühe võistlussõidu.
3. Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2016 kalender
Komisjon arutas 2016. aasta Purjetamise Eesti Meistrivõistluste kalenderplaani.
Otsus: komisjon esitab EJL juhatusele kinnitamiseks järgmise 2016 Purjetamise Eesti
Meistrivõistluste kalenderplaani projekti:
3.-5. juuni 2016 Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare, korraldaja SMS, klassid Optimist,
Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Techno 293, RS:X, Formula
17.-19. juuni 2016 Baltic Cup Estonia, Tallinn, korraldaja EPL, klassid Techno 293, RS:X, Formula
17.-19. juuni 2016 Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu, korraldaja PJK, klassid RS Feva, 29er
8.-10. juuli 2016 Viimsi valla meistrivõistlused, Leppneeme, korraldaja ROPK, klassid Laser
Standard, Finn, 470
15.-17. juuli 2016 Tallinn Race, Tallinn, korraldaja EJL, klassid RS Feva, 29er, 49er
15.-17. juuli 2016 Kalev Jahtklubi meistrivõistlused, Tallinn, korraldaja KJK, klassid Laser 4.7,
Laser Radial, Finn, 470
26.-28. august 2016 Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, korraldaja TJK, Lohusalu, klassid
Optimist, Zoom8, Laser 4.7, 29er
9.-11. september 2016 Pärnu Sügisregatt, Pärnu, korraldaja PJK, klassid Optimist, Zoom8, Laser
4.7
16.-18. september 2016 Tallinna Nädala regatt, Talinn, korraldaja 470 Liit, klassid Laser Radial,
Laser Standard, Finn, RS Feva, 29er, 470, 49er, F18, Techno 293, RS:X, Formula
Sarja kokkuvõttes lähevad kõigis klassides arvesse kõik etapid.
4. Eesti edetabeli juhend
Ott Kallas esitas ettepaneku arutada Eesti edetabeli juhendit järgmisel treenerite komisjoni
koosolekul.
5. Talvised treeninglaagrid
Stefan de Vries andis ülevaate planeeritavast tegevusest ja laagritest talveperioodil. Veebruaris on
plaanis koondislastele läbi viia füüsilised testid. Märtsi lõpus on Hispaanias Palmal kavas läbi viia
10-päevane treeninglaager olümpiaklassides alustajatele (klassid Laser Radial, Laser Standard,
29er, 49er, RS:X), täpsemad detailid selguvad nädala lõpuks. Perioodil jaanuar – aprill on plaanis
läbi viia treenerite kursused ja koolitusseminarid.
Järgmine treenerite komisjoni koosolek toimub 29. detsembril 2016 kell 10:00.
lõpp: 12:30

