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1. Strateegia arutelu

Juhatus tutvus strateegia küsitlusele klubidelt saadud tagasisidega, arutas 
strateegiaga seotud ootusi ning strateegia missiooni ja visiooni 
temaatikat, pani paika prioriteedid/fookusvaldkonnad, leppis kokku 
strateegia valmimise tähtaja, koostamise protsessi ning vormi 
üldpõhimõtted.

Otsus: strateegia koostamist jätkatakse järgmisel juhatuse koosolekul.

2. Toila Jahtklubi EJL liikmeks astumise avaldus

Juhatus vaatas läbi Toila Jahtklubi EJL liikmeks astumise avalduse koos 
lisadokumentidega.

Otsus: juhatus palub Toila Jahtklubil täiendavalt esitada oma 2011. aasta 
majandusaasta aruande ning tegevuskava, mis kajastab klubi tulevikuarengute 
alast nägemust. Seejärel arutatakse Toila Jahtklubi EJL liikmeks 
vastuvõtmise küsimust uuesti.

3. Põhjamaade MV punktiarvestus Eesti edetabelis

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate Eesti edetabeli juhendisse lisandunud 
välisregattidest ning Eesti Optimist Klassi Liidu esitatud ning EJL 
treenerite komisjoni poolt heaks kiidetud ettepanekust Optimist klassi 
Põhjamaade MV punktiarvestuse osas Eesti edetabelis. 

Otsus: juhatus kinnitas täiendatud Eesti edetabeli juhendi 2013. Juhend on 
esitatud protokolli lisas 1.

4. Mõõtja reglemendi kinnitamine



Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL tehnilise komisjoni juhatusele 
kinnitamiseks esitatud EJL varustuse ülevaataja ja EJL rahvusliku mõõtja 
reglementidest.

Otsus: juhatus kinnitas EJL varustuse ülevaataja ja EJL rahvusliku mõõtja 
reglemendid. Reglemendid on esitatud protokolli lisas 2.

5. Võistlusametnike komisjoni töökorra kinnitamine

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL võistlusametnike komisjoni 
juhatusele kinnitamiseks esitatud komisjoni töökorrast.

Otsus: juhatus kinnitas EJL võistlusametnike komisjoni töökorra. Töökord on 
esitatud protokolli lisas 3.

6. Võistlusametnike programmi kinnitamine

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL võistlusametnike komisjoni 
juhatusele kinnitamiseks esitatud võistlusametnike programmi versioonist. 
Komisjon vajab lisaaega programmi mõõtjate osa lisamiseks peale varustuse 
ülevaataja ja mõõtja reglementide kinnitamist.

Otsus: juhatus kinnitas võistlusametnike programmi komisjoni poolt esitatud 
kujul ilma mõõtjate osata.

7. Purjetamiskoondise toetuste süsteemi kinnitamine

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL treenerite komisjoni juhatusele 
kinnitamiseks esitatud uuest, olümpiapurjetamise valdkonda (olümpiaklassid 
ja nendega seotud ettevalmistusklassid) puudutavast koondise toetuste 
süsteemist. Edaspidi on plaanis toetuste süsteemi lisada mitte-
olümpiapurjetamise ja jääpurjetamise osa.

Otsus: juhatus kinnitas uue koondise toetuste süsteemi. Süsteem on esitatud 
protokolli lisas 4.

8. Riikliku spordistipendiumi kandidaadid

Juhatus  vaatas  läbi  peasekretäri  esitatud  ettepaneku 
Kultuuriministeeriumile esitatavate riikliku spordistipendiumi kandidaatide 
osas.

Otsus: EJL  esitab  Kultuuriministeeriumile  taotluse  järgmistele
purjesportlastele  2013  I  poolaasta  riikliku  spordistipendiumi 
määramiseks:
Deniss Karpak - Finn klassi 2012.a. OM 11. koht, 2012.a. MM 11. koht, 
2012.a. EM 6. koht, 2012.a. MK-sarjas 6. koht, 2011.a. MM 8. koht, 2011.a. 
EM  11.  koht,  2011.a.  MK-sarjas  19.  koht,  2010.a.  MK-sarjas  10.  koht, 
2009.a. EM 7. koht, 2009.a. MM 17. koht, 2009.a. MK-sarjas 6. koht, Laser 
klassi 2007.a. MM 3. koht
Ingrid Puusta – RS:X naiste klassi 2012.a. OM 15. koht
Karl-Martin Rammo – Laser klassi 2012.a. OM 18. koht, 2011.a. EM 10. koht, 
2011.a. Suveuniversiaad 4. koht, 2009.a. juunioride EM 4. koht
Anna Pohlak – Laser Radial klassi 2012.a. OM 35. koht, 2012.a. juunioride 
EM 6. koht, 2011.a. ISAF noorte MM 7. koht, 2011.a. juunioride EM 14. koht, 
2011.a. juunioride MM 17. koht, Zoom8 klassi 2009.a. EM 1. koht, 2008.a. EM 
6. koht, 2008.a. MM 9. koht
Kätlin Tammiste – Zoom8 klassi 2012.a. EM 2. koht, 2011.a. EM 1. koht, 
2011.a. MM 6. koht, 2010.a. EM 10. koht, 2010.a. MM 11. koht, 2009.a. MM 
13. koht
Georg Haud – Zoom8 klassi 2012.a. EM 2. koht, 2011.a. EM 2. koht, 2011.a. 
MM 7. koht, 2010.a. MM 8. koht, 2010.a. EM 17. koht
Juuso Roihu – Zoom8 klassi 2012.a. MM 2. koht



Karl-Hannes Tagu – DN klassi 2012.a. MM 2. koht, 2011.a. juunioride MM 3. 
koht, 2010.a. juunioride MM 2. koht, 2009.a. juunioride MM 3. koht, Ice-
Optimist klassi 2004.a. MM 3. koht, 2003.a. EM 3. koht

9. Optimist klassis reklaami kandmine purjedel Eesti regattidel

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate Eesti Optimist Klassi Liidu otsusest 
lubada Eesti siseriiklikel võistlustel kanda Eesti Optimistidel purjel 
sponsorreklaame. 

Otsus: juhatus kiitis heaks Eesti Optimist Klassi Liidu otsuse lubada 
Eestis võistlustel kanda Eesti Optimistidel purjel sponsorreklaame.

10. Muud küsimused

- Olümpiapurjetamise Eesti Karikas ja Eesti meistrivõistlused 2013 
korraldamise juhendi täiendamine

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate Olümpiapurjetamise Eesti Karikas ja 
Eesti meistrivõistlused 2013 korraldamise juhendi täiendustest Laser Radial 
klassi kolmanda Eesti Karika etapi osas ning tehnilise delegaadi töögrupi 
poolt esitatud ettepanekutest klassis regati ning võistlusarvestuste 
pidamiseks nõutava eelregistreerunud/osalevate paatide arvu osas.

Otsus: juhatus kinnitas täiendatud Olümpiapurjetamise Eesti Karikas ja 
Eesti meistrivõistlused 2013 korraldamise juhendi. Juhend on esitatud 
protokolli lisas 5.

lõpp: 19:00

Andrus Poksi
Eesti Jahtklubide Liidu president



Lisa 1

2013. aasta Eesti edetabeli juhend
Klassid: Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser, Finn, 

RS Feva, 29er, 470, Techno 293, RS:X

1. Olümpiaklassid
1.1. Olümpiaklassides on edetabeli süsteemi osad järgmised: 
Eesti Karika etappide tulemused (Eesti MV koefitsient on 1,2 ja teiste 
regattide koefitsient on 1) ja kaks paremat rahvusvahelise regati tulemust 
juhul kui antud klassis võistlesid vähemalt 8 riigi sportlased (MM ja EM 
koefitsiendiga 1,2; ISAF World Cup regatt ja EUROSAF Champions Cup regatt 
koefitsiendiga 1). 
1.2.  Edetabelis  arvestatakse  ainult  antud  purjeka  või  purjelaua 
olümpiaklassi täiskasvanute rahvusvahelise regati tulemust.
1.3. Edetabelis arvestatavate välisregattide nimekiri:
Laser Radial naiste maailmameistrivõistlused; 28.09 – 07.10; Rizhao City, 
Hiina
Laser  Radial  naiste  Euroopa  meistrivõistlused;  30.08  –  06.09;  Dun 
Laoghaire, Iirimaa
Laser Standard maailmameistrivõistlused; 14. - 23.11; Al Musannah, Omaan
Laser Standard Euroopa meistrivõistlused; 30.08 – 06.09; Dun Laoghaire, 
Iirimaa
Finn maailmameistrivõistlused; 23. - 31.08; Tallinn, Eesti
Finn Euroopa meistrivõistlused; 19. - 27.07; Warnemünde, Saksamaa
470 maailmameistrivõistlused; 30.07 – 11.08; La Rochelle, Prantsusmaa
470 Euroopa meistrivõistlused; 08. - 15.06; Formia, Itaalia
RS:X maailmameistrivõistlused; 02. - 07.02; Buzios, Brasiilia
RS:X Euroopa meistrivõistlused; 01. - 07.07; Brest, Prantsusmaa
ISAF Sailing World Cup Melbourne; 02. – 08.12.12; Melbourne, Austraalia
ISAF Sailing World Cup Miami; 26.01 – 02.02; Miami, USA
ISAF Sailing World Cup Palma; 30.03 – 06.04; Palma de Mallorca, Hispaania
ISAF Sailing World Cup Hyeres; 19. - 26.04; Hyeres, Prantsusmaa
Fraglia Vela Riva, EUROSAF Champions Sailing Cup; 08. - 12.05; Riva del 
Garda, Itaalia
Delta Lloyd Regatta, EUROSAF Champions Sailing Cup; 21. - 25.05; Medemblik, 
Holland
Sail for Gold, EUROSAF Champions Sailing Cup; 08. - 12.06; Weymouth, 
Suurbritannia
Kieler Woche, EUROSAF Champions Sailing Cup; 22. - 26.06; Kiel, Saksamaa
Semaine Olympique Francaise, EUROSAF Champions Sailing Cup; 09. - 13.10; La 
Rochelle, Prantsusmaa

2. Juunioride ja noorte klassid
2.1. Juunioride ja noorte klassides on edetabeli süsteemi osad järgmised:
Eesti Karika etappide tulemused (Eesti MV koefitsient on 1,2 ja teiste 
regattide koefitsient on 1) ja parim rahvusvahelise regati tulemus (MM või 
EM, Põhjamaade MV Optimist klassis).
2.2. Eesti edetabelit peetakse järgmistes noorte ja juunioride klassides:
Optimist U16
Zoom8 U20
Laser 4.7 U18
Laser Radial U19
Laser Radial U21
Laser U21
Finn U22
RS Feva U18
29er U21
470 U22
Techno 293 U13
Techno 293 U15



Techno 293 U17
RS:X U19 
2.2. Edetabelis arvestatavate välisregattide nimekiri:
Optimist
Maailmameistrivõistlused; 15. - 26.07; Riva del Garda, Itaalia
Euroopa meistrivõistlused; 29.06 – 07.07; Balatonfoldva, Ungari
Põhjamaade noorte meistrivõistlused; 24. - 28.07; Vänersborg, Rootsi
Zoom8
Maailmameistrivõistlused; 02. - 08.08; Bergen, Norra
Euroopa meistrivõistlused; 25. - 31.03; Lignano Sabbiadoro, Itaalia
Laser 4.7
Maailma- ja Euroopa meistrivõistlused; 06. - 13.07; Balatonfüred, Ungari
Laser Radial U19
Laser Radial juunioride maailmameistrivõistlused; 27.12 – 03.01; Al 
Musannah, Omaan
ISAF noorte maailmameistrivõistlused; 11. - 20.07; Limassol, Küpros
Laser Radial juunioride Euroopa meistrivõistlused, 24.06 – 01.07; Split, 
Horvaatia
EUROSAF noorte Euroopa meistrivõistlused; 03. - 10.08; Tavira, Portugal
Laser Radial tüdrukud U21
Naiste U21 maailma- ja Euroopa meistrivõistlused; 14. - 21.07; 
Balatonfüred, Ungari
Laser Standard U21
Laser Standard juunioride maailma- ja Euroopa meistrivõistlused; 14. - 
21.07; Balatonfüred, Ungari
Finn U22
Finn juunioride maailmameistrivõistlused; 04. - 12.07; Garda, Itaalia
Finn juunioride Euroopa meistrivõistlused; 19. - 27.07; Warnemünde, 
Saksamaa
RS Feva U18 ja U14
RS Feva maailmameistrivõistlused; 20. - 26.07; Punta Ala, Itaalia
29er U21
29er maailmameistrivõistlused; 26.07 – 02.08; Aarhus, Taani
470 U22
470 juunioride maailmameistrivõistlused; 27.07 – 03.08; La Rochelle, 
Prantsusmaa
470 juunioride Euroopa meistrivõistlused; 14. - 22.08, Pwllheli, 
Suurbritannia
Techno 293 U15
Techno 293 maailmameistrivõistlused; 27.07 – 03.08; Sopot, Poola
Techno 293 Euroopa meistrivõistlused; 27.10 - 02.11; Eilat, Iisrael
Techno 293 U17
Techno 293 maailmameistrivõistlused; 27.07 – 03.08; Sopot, Poola
Techno 293 Euroopa meistrivõistlused; 27.10 - 02.11; Eilat, Iisrael
RS:X U19
ISAF noorte maailmameistrivõistlused; 11. - 20.07; Limassol, Küpros
EUROSAF noorte Euroopa meistrivõistlused; 03. - 10.08; Tavira, Portugal
RS:X Euroopa noorte meistrivõistlused; 01. - 07.07; Brest, Prantsusmaa
2.3. Juunioride ja noorte klassides rahvusvahelisel tiitlivõistlusel Eesti 
edetabeli  vanusekategooriale  vastavate  tulemuste  puudumisel  kasutatakse 
edetabeli arvestuses vastava klassi „open“ kategooria tulemusi.
2.4. Juunioride ja noorte klassides rahvusvahelisel tiitlivõistlusel Eesti 
edetabeli  vanusekategooriale  vastava  tüdrukute  kategooria  olemasolul 
kasutatakse edetabeli arvestuses tüdrukute kategooria tulemusi.

3. Edetabelis arvestatakse regati lõpptulemust, sealjuures välisvõistlejaid 
välja ei arvata.

4. Edetabelit peetakse ainult Eesti residentidest purjetajate osas.

5.  Edetabeli  punktide  võrdsuse  korral  otsustab  paremuse  Eesti 
meistrivõistluste lõpptulemustes saavutatud paremusjärjestus. See, kes on 
saavutanud parema koha Eesti MV-l, on edetabelis ees. Juhul kui Eesti MV-d 



ei  toimu  või  kui  kumbki  võistleja  ei  osalenud  Eesti  MV-l  antud 
paadiklassis, arvestatakse koht viimase Eestis peetud edetabeli võistluse 
järgi.

6. Edetabeli punktiarvestus: 
6.1. Eesti regatid (v.a. Optimist)

1. koha punktid = võistelnud paatide arv + 3 boonuspunkti
2. koha punktid = võistelnud paatide arv – 1 + 2 boonuspunkti
3. koha punktid = võistelnud paatide arv – 2 + 1 boonuspunkt
4. koha punktid = võistelnud paatide arv – 3
viimase koha punktid = 1

6.2. Eesti regatid (Optimist klass)
1. koha  punktid  =  Saaremaa  Merispordi  Seltsi  regatil  võistelnud 

Optimistide arv + 10 + ümardus suurema kümnendini + 3 boonuspunkti
2. koha punktid = 1. koha edetabeli punktid – punktiarvestuse samm – 

1
3. koha punktid = 2. koha edetabeli punktid – punktiarvestuse samm – 

1
4. koha punktid = 3. koha edetabeli punktid – punktiarvestuse samm - 

1
viimase koha punktid = punktiarvestuse sammu väärtus
punktiarvestuse  samm  =  1.  koha  edetabeli  punktid  -  3  /  regatil 
võistelnud Optimistide arv

6.3. Rahvusvahelised regatid
1. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv + 3 boonuspunkti
2. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv - 1 + 2 boonuspunkti
3. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv - 2 + 1 boonuspunkt
4. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv - 3
50% sisse mahtunud viimase paadi punktid = 1

6.4. Põhjamaade meistrivõistlused (Optimist klass)
1. koha punktid = 25% sisse mahtunud paatide arv + 3 boonuspunkti
2. koha punktid = 25% sisse mahtunud paatide arv - 1 + 2 boonuspunkti
3. koha punktid = 25% sisse mahtunud paatide arv - 2 + 1 boonuspunkt
4. koha punktid = 25% sisse mahtunud paatide arv - 3
25% sisse mahtunud viimase paadi punktid = 1

7. Edetabeli punktide kompensatsiooni süsteem:
Eesti  Karika  etapi  ajalise  kattumise  korral  OM-i,  MM-i,  EM-i,  ISAF  MK 
regatiga, Suveuniversiaadiga kasutatakse edetabeli punktide kompensatsiooni 
süsteemi, mis annab olümpiaklassi täiskasvanute Eesti Purjetamiskoondise 
paatkonnale samal ajal toimunud Eesti Karika etapi lõpptulemustes esimese 
Eesti võistleja järel oleva purjetaja koha edetabeli punktid. 
Juunioride edetabelites kasutatakse kompensatsiooni süsteemi Eesti Karika 
etapi kattumisel ainult vastava klassi juunioride MM-i või EM-i ajal ja 
juunioride Eesti Purjetamiskoondise paatkondade osas.
Noorte edetabelites kasutatakse kompensatsiooni süsteemi Eesti Karika etapi 
kattumisel ainult vastava klassi noorte MM-i või EM-i ajal ja noorte Eesti 
Purjetamiskoondise paatkondade osas.
Edetabeli  punktide  kompensatsiooni  süsteem  annab  võistlejale 
kompensatsiooni  punkte  juhul,  kui  võistleja  on  samal  ajal  toimuval 
välisregatil esimese 2/3 sees võistluste lõpptulemustes. 



Lisa 2

Varustuse ülevaataja reglement
1. Üldised määrused

1.1 Varustuse ülevaataja (edaspidi ülevaataja) on spetsialist, kellel on 
vajalikud teadmised ja kogemused selleks, et       
- kontrollida jahi (varustuse) vastavust tema mõõdukirjale enne võistlust ja 
selle kestel 
- kontrollida  meeskonna tegutsemise vastavust klassi- ja mõõtmismäärustele
- kontrollida jahti (varustust) seoses mõõtmisalaste protestidega.
                    
1.2 Ülevaataja on isik, kes on läbinud vastava erialase ettevalmistuse ja 
atesteeritud vastavalt käesolevale reglemendile. Ülevaataja tunneb kehtivaid 
ISAF Purjetamisvarustuse Reegleid ning ISAF Purjetamise Võistlusreegleid. 
                      
1.3 Ülevaataja võib kontrollida jahte (varustust) nendes klassides, mille 
klassi- ja mõõtmismäärused on EJL poolt tunnustatud.

1.4 Ülevaataja võib keelduda jahi (varustuse) kontrollimisest, kui see tema 
arvates ei ole normaalset kasutamist võimaldavas seisukorras või ei vasta 
silmnähtavalt määrustele.

1.5 Kellelgi ei ole õigust avaldada ülevaatajale survet ega sundida teda 
määrusi rikkuma. 

2. Ettevalmistus ja atesteerimine

2.1 Ülevaatajaks võib saada isik: 
- kellel on piisav purjetamisalane kvalifikatsioon.  
- kes on osalenud vähemalt kahel tiitlivõistusel varustuse kontrollijana 
mõõtja juhendamisel
- kellel on korrektsed teadmised kehtivatest klassireeglitest ning ISAF 
Purjetamisvarustuse Reeglitest
- kes on sooritanud vastava eksami.
                                        
2.2 Ettevalmistus toimub: 
- indivuaalse väljaõppe korras tunnustatud mõõtja juures praktilise töö 
käigus     
- tegutsedes võistlustel varustuse kontrollijana mõõtja juhendamisel 
- osaledes vastavates teoreetilistes seminarides. 

2.3 Ülevaataja kutse saamiseks peab kandidaat EJL Tehnilisele komisjonile 
esitama: 
- vormikohase avalduse 
- individuaalset ettevalmistust juhendanud mõõtja soovituse 
- võistluste peamõõtjate soovitused. 

2.4 Ülevaataja nimetus antakse EJL poolt EJL Tehnilise Komisjoni ettepanekul 
pärast seda, kui EJL Tehniline komisjon on esitatud dokumendid  ja eksami 
tulemused läbi vaadanud ja kandidaadiga vestelnud. 
  
3. Õigused ja kohustused             
                                                             
3.1 Ülevaataja tegevust reglementeerivad ISAF ja EJL poolt välja antud 
määrused ning muud dokumendid.                 
                                                                        
3.2 Ülevaataja töö ja muud sellega seotud kulutused tasutakse huvitatud 
poole poolt, võttes aluseks EJL poolt kinnitatud määrad.    
                                                   
3.3 Ülevaatajal on õigus: 
- osaleda võistlustel jahtide(varustuse) kontrollijana             .  



                
Ülevaataja on kohustatud: 
- juhenduma vastavatest ISAF ja EJL poolt välja antud määrustest ja muudest 
dokumentidest 
- tegutsema erapooletult ja oma parema arusaama järgi, küsides vajadusel nõu 
EJL Tehniliselt komisjonilt 
- esitama õigeaegselt vajalikke dokumente 
- teatama EJL Tehnilisele komisjonile kõigist teda puudutavatest 
muudatustest (aadress, sidevahendid, samuti asjaoludest, mis takistavad 
tegemast praktilist tööd) 
-mitte kontrollima jahte (varustust) , kui: 
1) ta on nendega omanikusuhtes 
2) need on tema osavõtul projekteeritud või ehitatud 
3) ta on nende suhtes andnud tasulist  konsultatsiooni    
4) ta on sellest jahist (varustusest) muul moel huvitatud.

4.  Ülevaatajate töö organiseerimine
  
4.1 Ülevaatajate tööd organiseerib EJL Tehniline komisjon. 
4.2 Töö toimub  isemajanduslikul alusel ja sellel ei ole ärilisi eesmärke.

EJL rahvusliku mõõtja reglement

1. Üldised määrused

1.1 Mõõtja on kvalifitseeritud spetsialist, kellel on vajalikud teadmised 
ja kogemused selleks, et:
- mõõta jahti (varustust) vastavalt ISAF Purjetamisvarustuse Reeglitele (ERS 
2013-2016)       
- kontrollida jahi (varustuse) vastavust tema mõõdukirjale enne võistlust ja 
selle kestel 
- kontrollida meeskonna tegutsemise vastavust klassi- ja mõõtmismäärustele
- kontrollida jahti (varustust) seoses mõõtmisalaste protestidega.
                    
1.2 Eesti Jahtklubide Liidu (edaspidi EJL) rahvuslik mõõtja on isik, kes on 
läbinud vastava erialase ettevalmistuse ja atesteeritud vastavalt 
käesolevale reglemendile ning kellel on nimeline mõõtja tempel. Rahvuslik 
mõõtja tunneb kehtivaid ISAF Purjetamisvarustuse Reegleid ning ISAF 
Purjetamise Võistlusreegleid. 
                      
1.3 Rahvuslik mõõtja võib mõõta jahte (varustust) ja vormistada 
mõõdudokumente nendes klassides, mille klassi- ja mõõtmismäärused on EJL 
poolt tunnustatud ning millise jahiklassi EJL tunnustatud mõõtja ta on.

1.4 Rahvuslik mõõtja võib keelduda jahi (varustuse) mõõtmisest, kui see tema 
arvates ei ole normaalset kasutamist võimaldavas seisukorras või ei vasta 
silmnähtavalt määrustele.

1.5 Kellelgi ei ole õigust avaldada rahvuslikule mõõtjale survet ega sundida 
teda määrusi rikkuma.
  
1.6 Rahvuslik mõõtja poolt tehtud mõõtmisalaste otsuste peale võib esitada 
protesti EJL Tehnilisele komisjonile.

2. Ettevalmistus ja atesteerimine

2.1 Rahvuslikuks mõõtjaks võib saada isik: 
- kellel on piisav purjetamisalane kvalifikatsioon ja kõrgharidus või 
laevaehitusinseneri kvalifikatsioon  
- kes on osalenud vähemalt kahel tiitlivõistusel varustuse kontrollijana 
peamõõtja juhendamisel



- kes on osalenud mõõtjate teoreetilisel seminaril viimase nelja aasta 
jooksul
- kellel on korrektsed teadmised kehtivatest klassireeglitest ning ISAF 
Purjetamisvarustuse Reeglitest
- kes on läbinud mõõtja eksami.
                                        
2.2 Ettevalmistus toimub: 
- indivuaalse väljaõppe korras tunnustatud mõõtja juures praktilise töö 
käigus     
- tegutsedes võistlustel varustuse kontrollijana peamõõtja juhendamisel 
- osaledes vastavates teoreetilistes seminarides. 

2.3 Rahvusliku mõõtja kutse saamiseks peab mõõtja kandidaat EJL Tehnilisele 
komisjonile esitama: 
- vormikohase avalduse 
- individuaalset ettevalmistust juhendanud mõõtja soovituse
- seminari(de)l osalemist tõendava(d) dokumendi(d) 
- võistluste peamõõtjate soovitused. 

2.4 Rahvusliku mõõtja nimetus antakse EJL poolt EJL Tehnilise Komisjoni 
ettepanekul pärast seda, kui EJL Tehniline komisjon on esitatud dokumendid 
läbi vaadanud ja kandidaadiga vestelnud.
  
2.5 Kinnitatud mõõtjale omistatakse isiklik number (templi number).
  
3. Õigused ja kohustused             
                                                             
3.1 Rahvusliku mõõtja tegevust reglementeerivad ISAF ja EJL poolt välja 
antud määrused ning muud dokumendid.                 
                                                                        
3.2 Rahvusliku mõõtja töö ja muud sellega seotud kulutused tasutakse 
huvitatud poole poolt, võttes aluseks EJL poolt kinnitatud määrad.
                                                       
3.3 Rahvuslikul mõõtjal on õigus: 
- jahi (varustuse) omaniku avalduse alusel mõõta jahti (varustust) 
- kirjutada alla vastavaid mõõtmisega seotud dokumente (mõõduprotokollid, 
mõõdukirjad jms) 
- märgistada mõõdetud ja heakskiidetud purjesid vastava templiga 
(kleebisega)
- osaleda võistlustel mõõtjana             
- osaleda uute mõõtjate ettevalmistamises (lektorina ja juhendajana). 
Mõõtja on kohustatud: 
- juhenduma vastavatest ISAF ja EJL poolt välja antud määrustest ja muudest 
dokumentidest 
- mõõtma erapooletult ja oma parema arusaama järgi, küsides vajadusel nõu 
EJL Tehniliselt komisjonilt 
- esitama õigeaegselt vajalikke dokumente 
- teatama EJL Tehnilisele komisjonile kõigist teda puudutavatest 
muudatustest (aadress, sidevahendid, samuti asjaoludest, mis takistavad 
tegemast praktilist mõõtmist) 
- mitte mõõtma jahte (varustust) ja vormistama nendele igasugust 
mõõtmisdokumentatsiooni, kui: 
1) ta on nendega omanikusuhtes 
2) need on tema osavõtul projekteeritud või ehitatud 
3) ta on nende suhtes andnud tasulist konsultatsiooni    
4) ta on sellest jahist (varustusest) muul moel huvitatud.

4. Rahvuslike mõõtjate töö organiseerimine
  
4.1 Rahvuslike mõõtjate tööd organiseerib EJL Tehniline komisjon.

4.2 Mõõtmistöö toimub isemajanduslikul alusel ja sellel ei ole ärilisi 
eesmärke.
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EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU VÕISTLUSAMETNIKE KOMISJONI TÖÖKORD

1. VA komisjoni koosolekutel kuuluvad käsitlemisele järgmised teemad:
1.1 VA koolitusprogrammide koostamine ja läbiviimine.
1.2 VA ettevalmistus ja täiendõpe.
1.3 VA töö järelvalve ja analüüs. 
1.4 EJL-le esitatud apellatsioonide läbivaatus ja otsuste tegemine.

2. Koosolekute aeg ja koht
2.1 Korralised koosolekud toimuvad iga kvartali esimesel kuul.
2.2 Erakorralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
2.3 Koosolekud toimuvad üldjuhul Pirital EJL-i ruumes.

3. Koosolekutest informeerimine ja päevakord
3.1 Üks nädal enne koosolekut saadetakse igale komisjoni liikmele 
- täpne info koosoleku toimumise aja ja koha kohta
- koosoleku päevakord ja vajadusel täiendavad materjalid.
3.2 Ühe nädala jooksul peale koosoleku toimumist saadetakse igale komisjoni 
liikmele koosoleku protokoll.
3.3 Kümne päeva jooksul pannakse protokoll üles EJL kodulehele.

4. Koosoleku läbiviimise kord
4.1 Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul esimehe poolt 
määratud komisjoni liige.
4.2 Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni 
liikmetest.
4.3 Otsused tehakse lihthääleenamusega. Häälte võrdsuse puhul otsustab 
koosoleku juhataja hääl.
4.4 Koosolekut protokollib komisjoni sekretär, kes valitakse liikmete 
seast, tema äraolekul keegi komisjoni liikmetest. Protokolli allkirjastavad 
koosoleku juhataja ja sekretär.
4.5 Koosolekud on kinnised. Vajadusel kutsutakse osalema huvitatud isikud.
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Purjetamiskoondise tegevuse ja toetuste süsteem
(rakendub toetuste maksmisel alates 2013. aastast eelmise aasta tulemuste 

alusel)

1.Purjetamiskoondise tegevuse põhimõtted
1.1. Koondise kandidaadid esitab treenerite komisjon ning kinnitab EJL 
juhatus eelmise hooaja Eesti edetabeli tulemuste alusel. Lisaks saab 
koondise liikmeks jooksval aastal klassi MM/EM valiku võitja ja 
noorteklasside ning OM-klasside juunioride puhul ka Eesti edetabeli regati 
võitja. Jooksval aastal koondisesse lisanduva sportlase puhul on lisanduv 
klassi baastoetus 250 EUR. 
1.2. Koondise lepingud sõlmitakse ning toetust eraldatakse vaid nendele 
sportlastele, kellel on plaan osaleda välisvõistlustel ja/või -laagrites 
(erandiks Eestis toimuvad rahvusvahelised tiitlivõistlused). Lepingu kestus 
on 1 aasta noorteklasside ja OM-klasside juunioride puhul ning 4 aastat OM-
klasside puhul. Alla 18-aastaste sportlaste puhul annab oma allkirja 
lepingule ka lapsevanem.
1.3. Koondise liikmetel on kohustus osaleda Eesti edetabeli regattidel, 
välja arvatud juhul, kui seda takistavad tervislikud põhjused või 
aastaplaani järgne välisregatil viibimine.
1.4. Koondise liikmetel on võimalik tellida Marinepool'ist 
soodustingimustel purjetamisvarustust. Koondise liikmetele eraldatakse EJL 
poolt koondise vorm vähemalt 2 nädalat enne sportlase hooaja esimest 
võistlust. Osa koondise vormi pinnast on ette nähtud sportlase isiklike 
toetajate logode jaoks. Koondislasel on kohustus Eesti edetabeli regattidel 
ja välisregattidel koondise vormi kanda.
1.5. Noorteklasside ja OM-klasside juunioride koondise liikmed on 
kohustatud läbima koormustesti ja meditsiinilise kontrolli Spordimeditsiini 
SA-s kord aastas ning OM-klasside koondise liikmed kaks korda aastas.

2. Noorteklasside ja OM-klasside juurioride toetused
2.1. Toetatavad klassid
Optimist U16
Zoom8 U20
Laser 4.7 U18
Laser Radial U19 ja U21 tüdrukud
Laser U21
Finn U22
RS Feva U18
29er U19 ja U21
470 U22
Techno 293 U15 ja U17
RS:X U19 
2.2. Noorteklasside ja OM-klasside juunioride baastoetus
1 paat klassi koondises: klassi toetus 500 EUR;
2 paati klassi koondises: klassi toetus 1000 EUR;
3 paati klassi koondises: klassi toetus 1250 EUR;
4 või enam paati klassi koondises: klassi toetus 1500 EUR.
2.3. Noorteklasside ja OM-klasside juunioride tulemustoetus
I tase
EM 10. koht, tulemus esimese 1/3 sees, 5 riiki, kehtib 1 aasta
MM 15. koht, tulemus esimese 1/3 sees, 5 riiki, kehtib 1 aasta
aastane sportlase toetus 650 EUR.
2.4. Üldised põhimõtted
Kahepaadiklasside koefitsient on 1,8.
Noorteklasside ja OM-klasside juunioride baastoetus läheb võrdsetes osades 
koondise liikmete vahel jaotamisele või koondise ühisprojektidele. 
Treenerid koostavad ja esitavad EJL-i plaanid ning eelarved, mille alusel 
toetus välja makstakse.
Prioriteediks on noorteklasside ja OM-klasside juunioride baastoetuse 



kasutamisel treenerite kulude katmine rahvusvahelistest tiitlivõistlustest 
osavõtmisel. 
Sportlasele baastoetuse mitte väljamaksmisel ei kuulu see teiste klassi 
koondise liikmete vahel jagamisele, vaid jääb EJL-i kassasse. Süsteemis 
nähakse sportlasele ette aeg plaanide korrigeerimiseks.

3. OM-klasside täiskasvanute toetused
3.1. OM-klasside tulemustoetus
I tase
EM 6. koht, kehtib 2 aastat
MM 12. koht, kehtib 2 aastat
OM 12. koht, kehtib 3 aastat 
aastas sportlase toetus 7000 EUR, treeneri toetus 7000 EUR.
II tase
EM 12. koht, kehtib 2 aastat
MM 24. koht, kehtib 2 aastat
OM 20. koht, kehtib 3 aastat 
aastas sportlase toetus 4000 EUR, treeneri toetus 7000 EUR.
III tase
EM 25. koht, tulemus esimese 50% sees, 5 riiki, kehtib 1 aasta
MM 35. koht, tulemus esimese 50% sees, 5 riiki, kehtib 1 aasta
MK ja EK etapid 20. koht, tulemus esimese 50% sees, 5 riiki, kehtib 1 aasta 
aastane sportlase toetus 1300 EUR.
3.2. Üldised põhimõtted
Kahepaadiklasside koefitsient on sportlase toetuse osas 1,8.
OM-klasside tulemustoetuste treenerite osa makstakse välja palgana, 
sportlaste osa toetusena sporditegevuse kulude katmiseks. OM-klasside 
tulemustoetust saavad treenerid töötavad koondislastega töövõtulepingu 
alusel treeninglaagrites ja regattidel lisaks oma klubi/kooli põhitööle.
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EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karikas ja Eesti MV 2013 korraldamise juhend

Klassid: Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Finn, 
RS Feva, 29er, 470, F18, Techno 293, RS:X

Eesti Karika etapid ja Eesti MV 2013. aastal
1) 31. mai – 2. juuni 2013 Saaremaa Merispordi Seltsi regatt - Optimist, 
Zoom8, Laser 4.7, Techno 293, RS:X
2) 14.-16. juuni 2013 Pärnu Purjetamisnädal - RS Feva, 29er, F18
3) 28.-30. juuni 2013 Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused - RS Feva, 29er, 
F18, Laser Standard, Laser Radial, Finn, 470
4) 16.-18. august 2013 Tallinna Jahtklubi karikavõistlused - Optimist, 
Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, 29er, 470, Techno 293, 
RS:X; Eesti MV klassides Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser 
Standard, Techno 293, RS:X
5) 13.-15. september 2013 Pärnu Sügisregatt - Optimist, Zoom8, Laser 4.7, 
6) 20.-22. september 2013 Tallinna Nädala regatt - RS Feva, 29er, F18, 
Laser Standard, Laser Radial, Finn, 470, Techno 293, RS:X; Eesti MV 
klassides Finn, RS Feva, 29er, 470, F18

Eesti Karika etappide ja Eesti MV võistlusarvestused
Kõigis paadiklassides peetakse üldarvestust. Iga paadiklassi juunioride, 
noorte,  meeste,  naiste,  poiste  või  tüdrukute  arvestusgruppide  tulemused 
arvestatakse  üldarvestuse  lõpptulemusest  väljavõttena  sealjuures 
sõidutulemusi ja punktisummat muutmata. 
Eesti  Karika  etapp  ja  Eesti  MV-l  jäetakse  klassis  ära  juhul  kui 
tavaosavõtumaksuga  registreerumise  tähtajaks  on  antud  klassis 
registreerunud vähem kui 4 paati.
Eesti Karika etapil peetakse üldarvestusele lisaks teisi võistlusarvestusi 
juhul kui antud võistlusarvestuses osaleb vähemalt 2 paati.
Klassid:
1. Optimist U16 üldarvestus sünd. 1998 või hiljem
1.1. Optimist U16 tüdrukud
1.2. Optimist U13 sünd. 2001 või hiljem
1.3. Optimist U13 tüdrukud
2. Zoom8 U20 üldarvestus sünd. 1994 või hiljem
2.1. Zoom8 U20 tüdrukud 
Aastatel  2013-2014  on  üleminekuperiood,  mil  kehtib  vanusepiir  U20  ning 
aastast 2015 on Zoom8 klassi vanusepiir U17.
3. Laser 4.7 U18 üldarvestus sünd. 1996-2001
3.1. Laser 4.7 U18 tüdrukud
4. Laser Radial üldarvestus sünd. 1998 või varem (Eesti Karika ja Eesti MV 
arvestust ei peeta)
4.1. Laser Radial naised sünd. 1998 või varem
4.2. Laser Radial U21 tüdrukud sünd. 1993-1998
4.3. Laser Radial U19 sünd. 1995-1998
5. Laser Standard üldarvestus sünd. 1996 või varem
5.1. Laser Standard U21 juuniorid sünd. 1993-1996
6. Finn üldarvestus 
6.1. Finn U22 juuniorid sünd. 1992 või hiljem
7. RS Feva üldarvestus (Eesti Karika ja Eesti MV arvestust ei peeta)
7.1. RS Feva U18 sünd. 1996 või hiljem
7.2. RS Feva U18 tüdrukud 
7.3. RS Feva U14 sünd. 2000 või hiljem
8. 29er üldarvestus (Eesti Karika ja Eesti MV arvestust ei peeta)
8.1. 29er U21 sünd. 1993 või hiljem
8.2. 29er U21 tüdrukud 
9. 470 üldarvestus 
9.1. 470 naised
9.2. 470 U22 juuniorid sünd. 1992 või hiljem



10. F18 üldarvestus
11. Techno 293 5.8m² U13 üldarvestus sünd. 2001 või hiljem
12. Techno 293 6.8m² U15 üldarvestus sünd. 1999 või hiljem
13. Techno 293 7.8m² U17 üldarvestus sünd. 1997 või hiljem
14. Techno 293 8.5m² O17 üldarvestus sünd. 1996 või varem
15. RS:X 8.5 m² üldarvestus (Eesti Karika ja Eesti MV arvestust ei peeta)
15.1. RS:X 8.5m² naised 
15.2. RS:X 8.5m² U19 sünd. 1995 või hiljem
16. RS:X 9.5m² mehed

Eesti Karika etappide ja Eesti MV nõuded
1. Arstliku tervisetõendi esitamine on kohustuslik kõigile purjetajatele. 
2.  Kõik  võistlevad  Eesti  svertpaadid  peavad  kandma  EJL-i  poolt 
väljastatavat  võistluspurjeka  kleebist  ja  ametlikult  registreeritud 
purjenumbrit.
3. Võistleja vastutuskindlustuse alampiir on 50000 eurot.
4. Võistlusteate ja purjetamisjuhiste näidisena kasutatakse 2013 aasta .
5. Regati korraldaja esitab EJL-i kinnitamiseks võistlusteate hiljemalt 3 
kuud enne regati algust ning purjetamisjuhised hiljemalt 2 nädalat enne 
regati algust. 
6. Regattidel näidatakse EJL-i sponsorite reklaame avamise ja autasustamise 
tseremooniate taustbänneril ning kasutatakse EJL sponsorite reklaamidega 
pöördemärke.
7.  Kui  ühes  klassis  on  ühel  või  enamal  purjetajal  riigieksam  regati 
võistlussõiduga samal ajal, siis peab võistluste korraldaja viima läbi sama 
klassi  sõidud  ajal,  mil  riigieksamiga  seotud  võistlejad  jõuaksid 
normaalselt starti.
8. Regati kestvus on 3 päeva (R-P).
9. Regati sõitude näidisgraafik: 
1.päev – 2 sõitu, 2.päev – 3 sõitu, 3.päev – 3 sõitu
10. Regati osavõtumaks on kuni 25 eurot purjetaja kohta.
11. Regati võistlusteade peab sisaldama infot transpordi, toitlustamise ja 
majutuse  kohta.
12.  Regattidel  järgitakse  ISAF  2013-2016  Purjetamise  Võistlusreegleid, 
Purjetamisvarustuse reegleid ja klassireegleid.
13.  Regati  võistlussõitudele  eelneva  varustuse  kontrolli  käigus 
kontrollitakse  mõõdukirja  ja  varustuse  vastavust  klassireeglitele  ning 
vajadusel  signeeritakse  klassireeglitele  vastavad  eelnevalt  mõõdetud 
purjed. 
14.  Regati  turvameeskonna   suurus  peab  vastama  miinimumnõudele  -  15 
võistleva aluse kohta 1 turvakohustustega ja erimärgistustega kaater.
15. Regati võistlusjuhi, peasekretäri ja protestikomitee esimehe ametikohal 
töötaval võistlusametnikul peab olema vähemalt vastav rahvuslik kategooria. 
2013. aastal erandina on võimalik EJL-lt taotleda luba madalama kategooria 
võistlusametniku rakendamiseks nimetatud ametikohtadele.
16. Regati korraldusmeeskonna koosseis tuleb teatada EJL-le vähemalt 1 kuu 
enne regati algust.
17. Regati korraldaja on kohustatud EJL-i nõudmisel esitama EJL-ile regati 
eelarve tulude ja kulude lõikes.

Eesti Karika autasustamised
1.  Eesti  Karika  etappidel  autasustatakse  võistlejaid  kõigis 
võistlusarvestustes järgneva süsteemi alusel: 4 võistlejat = 3 autasu; 20 
kuni 50 võistleja korral autasustatakse 20% võistlejate arvust; 50 või 
enama võistleja korral  autasustatakse vähemalt  10 võistlejat.
2. Eesti Karika tulemused arvutatakse alljärgneva süsteemi järgi:  
Eesti Karika punktisumma on Eesti Karika etappide lõpptulemuste punktisumma 
allpool esitatud punktiarvestuse järgi (Eesti MV koefitsient on 1,2 ja 
teised etapid koefitsient 1). 
Arvestatakse  regati  lõpptulemust,  sealjuures  välisvõistlejaid  maha  ei 
arvata.
Eesti Karika punktiarvestus (v.a. Optimist):



1.koha punktid = võistelnud paatide arv + 3 boonuspunkti
2.koha punktid = võistelnud paatide arv – 1 + 2 boonuspunkti
3.koha punktid = võistelnud paatide arv – 2 + 1 boonuspunkt
4.koha punktid = võistelnud paatide arv – 3
viimase koha punktid = 1
Eesti Karika punktiarvestus (Optimist klass):
1.koha punktid = Saaremaa Merispordi Seltsi regatil võistelnud Optimistide 
arv + 10 + ümardus suurema kümnendini + 3 
2.koha punktid = 1. koha edetabeli punktid – punktiarvestuse samm - 1
3.koha punktid = 2. koha edetabeli punktid – punktiarvestuse samm - 1
4.koha punktid = 3. koha edetabeli punktid – punktiarvestuse samm - 1
viimase koha punktid = punktiarvestuse sammu väärtus
punktiarvestuse samm = 1. koha edetabeli punktid -3 / regatil võistelnud 
Optimistide arv
3. Eesti Karika võistlussarjas enim punkte saanud Eesti paatkond on oma 
klassi Eesti Karika võitja. 
Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse Eesti meistrivõistluste 
lõpptulemustes saavutatud paremusjärjestus. See, kes on saavutanud parema 
koha Eesti MV-l, on Eesti Karika arvestuses ees. Juhul kui Eesti MV-d ei 
toimu või kui kumbki võistleja ei osalenud Eesti MV-l antud paadiklassis, 
arvestatakse koht viimase Eestis peetud Eesti Karika etapi järgi.
Eesti Karika kolme paremat Eesti paatkonda autasustatakse  kõigis 
võistlusarvestustes.
Juhatuse otsuse alusel võib vähese osalemise tõttu mõnes klassis karikad 
välja andmata jätta, samuti võib arvuka osalemise puhul parima tüdruku 
karika välja panna.
4. Eesti Karika Parima Klubi karikas antakse klubile / koolile, kes saab 
enim punkte iga klassi üldarvestuse põhjal saadud punktide kokku 
arvutamisel järgneva süsteemi alusel:
4.1. Klubi või kooli purjetajate arvukus Eesti Karika võistlustel
Iga purjetaja, kes on osa võtnud vähemalt 2/3 ühe klassi peetud Eesti 
Karika etappidest, annab klubile või koolile ühe punkti.
4.2. Klubi või kooli purjetajate edukus Eesti karikasarjas 
4.2.1. Punktiarvestusse pääsevad paatkonnad, kes 2/3-st Eesti Karika 
etappidest osavõtnute seas mahuvad Eesti Karika võistlustel 2/3 sisse. 
4.2.2. Iga klassi Eesti Karika võitja saab 10 punkti, kui punktisaajaid on 
vähemalt 3 paati. Kui punktisaajaid on 2 paati, siis saab esikoht 6,66 
punkti. Kui punktisaaja on 1 paat, saab ta 3,33 punkti. Punktiarvutuse 
sammuks igas klassis on esikoha punktid jagatud punktidele pääsenud 
paatkondade arvuga. 
4.2.3. Iga purjetaja saab oma klubile või koolile tuua punkte vaid ühes 
paadiklassis. 
4.2.4. Paatkonna punktid arvutatakse korrutades vastava klassi 
koefitsendiga. 
4.3. Koefitsiendid

KLASSID KOEFITSIENT
ühemehepaadid Optimist U16 1

Zoom8 U20 1
Laser 4.7 U18 1
Laser Radial U19 1,2
Laser Radial naised 1,3
Laser Standard 1,3
Finn 1,3

kahemehepaadid RS Feva U18 1,8
29er U21 2,16
470 2,34
F18 2,16

purjelaud Techno293 
U13,U15,U17,O17

1

RS:X U19 1,2
RS:X naised 1,3
RS:X mehed 1,3



Eesti MV autasustamised
1. Eesti meistrivõistluste võistlusarvestuses osalevad ja Eesti MV medaleid 
saavad võita ainult Eesti  Vabariigi residendid.
2. Eesti meistrivõistluste medalid antakse välja juhul kui antud 
võistlusarvestuses võistleb vähemalt 4 paatkonda.


