
EJL treenerite komisjoni koosoleku protokoll 

kuupäev: 29.12.2015
algus: 10:10
osalejad: Maria Veessaar (Tallinna Jahtklubi), Kristiina Klaos (Saaremaa Merispordi Selts), Rein 
Ottoson (Rein Ottosoni Purjespordikool), Ott Kallas (Eesti Jahtklubide Liit), Mart Meiel (ESS 
Kalev Jahtklubi), Argo Kruusmägi (Pärnu Jahtklubi), Aivar Kajakas (Tallinna Purjelauakool)
külaline: Raivo Randmäe 
protokollija: Ott Kallas

Päevakord:
1. Eesti MV sarja formaat ja punktiarvestus
2. Eesti edetabel
3. Baltic Cup

1. Eesti MV sarja formaat ja punktiarvestus
1.1. Mahavise Eesti MV sarjas
Ott esitas büroo seisukoha, et igas klassis peetakse 3-4 regatti, mahaviset pole
Arutati teemal mitu regatti peaks Eesti MV sarjas arvesse minema.
- Kõik olid seda meelt, et 3st regatist läheb arvesse 3.
- 4 regati puhul läksid arvamused lahku
4st läheb arvesse 3 regatti – poolt olid Argo, Mart, Kristiina, Rein, Maria
4st läheb arvesse 4 regatti – poolt oli Ott
Aivar oli erapooletu
1.2. Regati formaat ja tulemuste arvestus
Ott esitles büroos Stefaniga välja töötatud 2015 aasta põhjal täiendatud formaati.
Regati formaat:
Fliidiseeria 9 (10 ilma finaalideta) sõitu kõigile R 3 kell 15, L 4 kell 12, P 2 (3 ilma 
finaalideta) kell 11; üks mahavise alates 5 sõidust
Finaalseeria max 3 klassi toimub kui on peetud 5 sõitu P kell 13: esikümnesõit kohad 4-10 
fliidiseeria põhjal P kell 14; medalisõit kohad 1-3 fliidiseeria põhjal + esikümnesõidu võitja 
P 14:30
Regati tulemused:
1-4 vastavalt medalisõidu tulemusele
5-10 fliidiseeria lõpptulemus + esikümnesõit (maha ei visata)
11-viimane koht vastavalt fliidiseeria lõpptulemusele
Arvamused:
Rein: medalisõit ei huvita kedagi. Ei ole vaja eksperimenteerida. 9 sõidu järel saab 10-s paat tulla 
regati võitjaks – seda ei ole kellegile vaja. Lihtne punktisüsteem peab olema. Võiks olla üks 
medalisõit topeltpunktidega nagu rahvusvaheliselt juhul kui üldse pidada finaalsõite.
Kristiina: kalda lähedal sõites on tuuletingimused loterii, ebastabiilne tuul. Kaldal võib loosi 
tõmmata selle asemel. Igav kui 4 paati sõidavad kuldfinaalis. Palju kulub aega sõitudele. Online 
ülekandest ei saa aru arvuti vahendusel mis toimub. Kui tulevad finaalid, siis olgu esikümnele üks 
sõit. Finaalid võiks olla väljaspool arvestust ja eriauhindadele.
Maria: 2015 formaadi osas on minuni jõudnud positiivne tagasiside lapsevanematelt, Lohusalu ja 
Tallinn Race olid eriti positiivsed.Tugevad võitsid, merel sõitude võitjad võitsid ka finaalis. 
Sportlastelt positiivne tagasiside, pikk ootamine ei meeldinud. Hooaja alguses oli mõni eksimus 
kohtunikel.
Mart: Finaalides oli kobistamise moment suur. Finaal on loterii. Pealtvaatajaid on vähe. 
Populariseerimise eesmärki ei täida, ei ole purjetajaid juurde tulnud. Kui tulevad finaalid, siis pigem
üks sõit esikümnele ja topeltpunktidega. Kõigil regattidel peaks võitja saama võrdse arvu punkte. 



Max 50% võistlejatest võiks pääseda finaalsõitu.
Aivar: purjelaual oli vähe sõitjad, seega ei ole meil finaalil mõtet.
Argo: Mardiga sama meelt. Finaale pole vaja.
Raivo: Finaalid venisid liiga pikaks. Sõitjatelt ei tulnud positiivset tagasisidet. Finaalid võiks 
toimuda avamerel, kus on stabiilsed tuuleolud. Optimistile ja Zoom8-le pole mõtet finaale teha. 
Hõbe- ja kuldfinaal tuleks teha merel kiire tempoga.
Ott: rääkis finaalide formaadi toimivusest merepäevadel ja soome 49er GP-l kus purjetamine on 
aastaid olnud TV-s.
Seisukohad komisjonis kolme variandi vahel:
- fliidisõidud+hõbefinaal+kuldfinaal – poolt olid Maria ja Ott
- 1 medalisõit esikümnele topeltpunktidega – poolt olid Rein (max 50%), Mart (max 50%), 
Maria
- fliidisõidud ilma finaalideta – poolt olid Argo, Kristiina, Mart

1.3. Eesti MV punktiarvestus:
Ott esitles büroos välja töötatud 2016 punktisüsteemi ja 2014 punktisüsteemi.

Arutati punktisüsteemi küsimust.
Seisukohad:
- võitja peab saama ühe palju punkte sõltumata kas finaalid toimuvad või ei – kõik poolt
- boonuspunktid 3, 2, 1 antakse esikolmikule – kõik poolt
- fliidisõidud ilma finaalideta / fliidisõidud+1medalisõit = mahaviskega seeria korral 2014 
Optimisti punktisüsteem – kõik poolt; ilma mahavisketa seeria korral 2014 tavaline 
punktisüsteem
- fliidisõidud+hõbefinaal+kuldfinaal = 3, 2, 1 boonuspunktid fliidisõitude põhjal, regati 
lõppjärjestuse põhjal 1 koht = sõitjate arv, 2 koht – 1, 3 koht – 2 jne. - poolt Kristiina, Maria, 
Ott; boonuspunktid lõppjärjestuse põhjal – poolt Rein; Mart ja Argo erapooletud.



2. Eesti edetabel
Ott esitas büroo seisukohad 2016 aasta jaoks:
Eesti edetabelis punktisüsteem põhimõtteliselt nagu 2015, aga punktisummad vastavuses 2016 Eesti
MV punktisummadega.
MK punktisumma samal 50% põhimõttel nagu MM ja EM.
Eesti edetabelis võiks olla lisaks Eesti MV regattidele 1 Soome ja 1 Läti regatt. Punktisumma sama 
nagu Eesti MV regatil.
Arutati kuidas võiks 2016 Eesti edetabeli arvestus välja näha.
Seisukohad:
Eesti edetabelis arvestatakse Eesti MV regattide tulemusi ja MM, EM, PMV vastavalt senisele
praktikale – kõik poolt
29er klassis lisatakse edetabelisse lisaks Eesti MV, MM, EM regattidele 1 Soome regatt – poolt
Argo, Kristiina, Maria; vastu – Rein/Raivo, Mart

3. Baltic Cup
Ott selgitas, et Läti ja Leedu poolt on olnud huvi alustada Baltic Cup sarjaga sarnaselt purjelaua 
klassidele. 4 etappi: Eesti 1, Läti 1, Leedu 1, Soome 1.
Toimub arutelu.
Rein: Võiks vaadata rohkem Taani, Rootsi ja Soome poole ja seal võistlemas ning treenimas käia.
Mart: Samad mõtted nagu Reinul, osa peaks võtma Põhjamaade meistrivõistlustest.
Seisukoht:
Eesti võiks leppida kokku Läti, Leedu ja Soomega neis klassides mis on kõigis maades olemas 
milline regatt igal maal oleks Baltic Cup regatt, töötada välja punktiarvestus, ja kuulutada 
seejärel välja Baltic Cup – kõik poolt.


