
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 110

aeg: 02.05 kell 17:30 – 03.05 kell 18:00
koht: e-maili koosolek
osalejad: Jüri Käo, Marko Lilienthal, Jaan Alver, Egon Mats, Toomas Tõniste
peasekretär ja protokollija: Ott Kallas

Päevakord:
1. Naiste skiff klassi valimine 2016 olümpiaregatile
2. Segapaaride katamaraani valimine 2016 olümpiaregatile
3. Lohesurfi toetamine olümpiaalaks saamisel 2016 olümpiaregatile

Sissejuhatus:
ISAF Mid-Year Meetingul mai alguses võidakse otsustada 2016 
olümpiavarustused ning me peaksime võtma selle jaoks oma seisukohad ja 
edastama need Põhjamaade esindusele ISAF-s.
Aprilli alguses toimusid varustuse testid naiste skiffil, segapaari katamaraanil ja 
lohesurfis.
Testide kokkuvõtted on ISAF lehel siin:
naiste skiff ja segapaari katamaraan - http://www.sailing.org/news/38219.php
lohesurf - http://www.sailing.org/news/38220.php
Lisamaterjal esitatud failidena: Peale teste esitatud materjal RS900 ja 49FX 
kohta tootjatelt.

Päevakord:
1. Naiste skiff klassi valimine 2016 olümpiaregatile
Tõenäoliselt valitakse ISAF-s kahe paadi vahel mis testide põhjal osutusid 
parimateks: 49erFX ja RS900.
EJL treenerite komisjoni ettepanek on toetada 49erFX-i põhjustel:
- tunnistati parimaks testides rahvusliitude purjetajate poolt 
- erinevus meeste 49erist vaid taglase osas, seega üleminek lihtne skeemis 
meesjuuniorid(49erFX)-naisjuuniorid(49erFX)-naised(49erFX)-mehed(49er), 
lisaks võimalik 49erFX baasil vanakeste fun-purjetamine
- suur paatide järelturg nii Eestis kui välismaal võimaldab alustada kohe soodsa 
kasutatud varustusega (täna on väga palju 49er keresid turul saadaval)
- väga vastupidav ja olümpiatasemel välja arendatud varustus, tõestatud 
kvaliteet, hinnad on väljakujunenud ja lõplikud
Otsus: Juhatus toetab 49erFX valimist naiste skiff klassiks 2016 aasta 
olümpiaregatile.
2. Segapaaride katamaraani valimine 2016 olümpiaregatile
Tõenäoliselt valitakse ISAF-s kahe paadi vahel mis testides osutusid 
sobivaimateks: Nacra 17 ja Viper.
EJL treenerite komisjoni ettepanek on toetada klassi Nacra 17 põhjustel:
- Eesti Katamaraanide Liidu eelistus number üks
- ISAF testides parimaks eelistatud klass rahvusliitude purjetajate poolt
Otsuse projekt: Juhatus toetab Nacra 17 valimist segapaari katamaraani klassiks 
2016 aasta olümpiaregatile.
3. Lohesurfi toetamine olümpiaalaks saamisel 2016 olümpiaregatile
Purjelaua RS:X klassi jätkamist Riosse 2016 toetavad Eesti Purjelaualiit, 
purjelaua treenerid Jaak Lukk ja Eerik Luka.
Eesti Lohesurfiliidu seisukohad:

http://www.sailing.org/news/38220.php
http://www.sailing.org/news/38219.php


a. Rios olümpial võiks soovitavaltolla purilaud ja lohelaud eraldi klassid ja 
võistlused. Koos võistlemine muudaks asjad keeruliseks, treenimise 
problemaatiliseks. Samuti purjelaualt lohele üleminek on tehniliselt keeruline, 
isegi kui erinevad inimesed on "vahetust üle andmas". Seega lohe Course Race 
on selge ja loogiline võistlusformaat. Individuaalne võistlus. 
b. Santanderi kokkuvõtteks: prooviti mitut erinevat võistlusformaati, millest 
valiks ikkagi klassikalise Cource Race-i üles ja allatuule rajal. Haarav vaatemäng, 
kus ainult lihaselistel sportlastel pole ainueelis, vaid ka taktika, strateegia on 
olulised.
c. Lohe plussid: lihtsalt transporditav kerge varustus. Töötab ka suhteliselt nõrga 
tuulega - Course Race umbes 4-5 sõlme tuult. Atraktiivne ala publikule, eriti kui 
rada on märgitud kalda lähedale.
EJL treenerite komisjoni ettepanek on toetada lohesurfi saamist olümpiaalaks 
eeldusel, et purjelaua RS:X klassi ei tõrjuta välja.
Otsus: Juhatus toetab lohesurfi liikumist olümpiale eeldusel, et purjelaua RS:X 
klassi ei tõrjuta välja.

Jüri Käo
Eesti Jahtklubide Liidu president


