Võistlusametnike ja treenerite komisjonide 22.11.2018 koosoleku protokoll
Osalejad: Rein Ottoson (ROPK), Maria Veessaar (TJK), Elise Umb (PJK), Mart Meiel (KJK),
Jaak Lukk (NYCS), Ott Kallas (EJL), Tõnis Kask (VA), Madis Ausman (VA), Andrus Poksi (VA),
Jüri Sõber (VA), Marko Saarlaid (VA)
Külalised: Anne-Mari Luik, Raivo Randmäe
Protokollija: Ott Kallas
Teema: Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja regattide formaat
Finaalsõitudega formaadi eelised:
- show ja atraktiivsus publikule
- võistlejad õpivad keskenduma, kogemus vahekohtunikega regatil võistlemisest
- vahekohtunikele praktika
Nii RS:X klassi kui maailma tasandil on antud teemal peetud arutelusid ning leitud, et
finaalsõitude pakutavat draamat on vaja ning selline formaat on huvitav ja selge.
EJL võistlusametnike komisjoni seisukoht:
- Optimisti kuldgrupi suuruseks max 65 purjetajat
- stardiliinile mahub max 65 Optimisti
- enamus juhtudel saab esimesest stardist rajale purjetama, startimisele on väike ajakulu
- turvalisus: kui tormab siis saab kuldgrupi saata võistlema / hõbegrupp võistlema jõele või jätta
ära
Arutelu ja seisukohad Optimisti gruppide osas:
- ainult eestlaste osalemisel saaks sõita ühes grupis
- enamus tahavad välisvõistlejaid (Läti Optimistid)
- kuidas gruppe teha: A ja B grupp määratleda taseme põhjal enne regatti?
- enamus treenereid on seisukohal, et kuldgrupi suuruseks võiks jääda 45 purjetajat
- enamus on poolt, et teise päeva tulemuste alusel pääseb 3 purjetajat edasi kuldgruppi
- võistlus toimub kui tuult 12 m/s, hõbegrupp jääb sellises tuules ära
Seisukohad Eesti MV formaadi ja purjetamisjuhiste osas:
- finaalide formaadiga jätkatakse
- finaalideta klassid sõidavad sel ajal kui finaalid toimuvad, start oleks kell 12 pühapäeval
- finaalideta klassidele on 4 sõitu laupäeval ja pühapäeval
- autasustamine kiirelt peale finaale
- finaalides AP kaldal alla tähendab min. 15 min
- üks kohtunik paadis võib teha vahekohtunikuna otsuseid, teised teevad samal ajal protestiruumis
otsuseid
- Optimistil teha ainult 1 regatt finaalidega
Näidisajakava ja uued põhimõtted 2019 formaadi osas:
Fliidisõidud pühapäev
Finaalid pühapäev
1 tund kulub ühe sõidu pidamiseks
2 sõitu saab pidada 1 tunni jooksul
sõidud kell 12–16
sõidud kell 14-16 (-17 kui 3 klassi)
protestid võivad venitada aega
proteste pole
reeglina 2 klassi finaalides
regatil väiksemaarvulised klassid, siis finaalid 3 klassis
terve rada tuleb finaali

