
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 154

kuupäev: 09.06.2015
koht: EJL
algus: 15:05
osalejad: Triin Sepp, Egon Elstein, Egon Mats, Toomas Tõniste, Arnout Lugtmeijer, Jüri 
Käo
peasekretär: Ott Kallas
spordidirektor: Stefan de Vries
partnersuhete juht: Indrek Ilves
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:
1. Võistlustele lähetamise valiksüsteemi täiendamine
2. Purjetamise Eesti Meistrivõistluste korraldamise juhendi täiendamine
3. Ülevaade võistluslitsentsi rakendamisest
4. Ülevaade Saaremaa Merispordi Seltsi regatist
5. Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sponsorprojekt
6. Kahepaatide arendusprojekti osana 49er klassi sponsorprojekt
7. Muud küsimused 
- Match Race reeglite kasutamine
- Delfi ja Postimehe purjetamisrubriikide täitmine
- Leedu Jahtklubide Liit 80

1. Võistlustele lähetamise valiksüsteemi täiendamine

Peasekretär Ott Kallas esitas ettepaneku täiendada EJL purjetamiskoondise võistlustele 
lähetamise valiksüsteemi eelmise aasta Eesti edetabeli tulemuse arvestamist selgitava 
punktiga.

Otsus: juhatus kiitis ettepaneku heaks. Täiendatud EJL purjetamiskoondise võistlustele 
lähetamise valiksüsteem on esitatud protokolli lisas 1.

2. Purjetamise Eesti Meistrivõistluste korraldamise juhendi täiendamine

Peasekretär Ott Kallas esitas ettepaneku täiendada Purjetamise Eesti Meistrivõistluste 
korraldamise juhendit punktidega, mis käsitlevad täiskasvanute olümpiaklassides sarja 
kokkuvõttes arvesse minevate etappide arvu ning punktide võrdsuse seisu lahendamist.

Otsus: juhatus kiitis ettepanekud heaks. Täiendatud Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 
2015 korraldamise juhend on esitatud protokolli lisas 2.

3. Ülevaade võistluslitsentsi rakendamisest

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate litsentsi ostmise veebipoe rakendamisest ja seni 
ostetud litsentside arvust.
Arutelu käigus leiti, et võistluslitsentsi ostmise veebipoe link on vajalik paluda lisada ka 
Muhu Väina regati ja jahtklubide kodulehtedele.

4. Ülevaade Saaremaa Merispordi Seltsi regatist

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate Purjetamise Eesti Meistrivõistluste esimesest 
etapist, 29.-31. mai Roomassaares toimunud Saaremaa Merispordi Seltsi regatist. 
Võisteldi klassides Optimist, Zoom8 ja Laser 4.7, osales 111 võistlejat. Võistlusformaat 
koosnes 9 fliidisõidust ja 2 finaalsõidust. Tuult oli regati kestel 7-13 m/s.



Klubipoolne korraldus oli väga heal tasemel. Uus formaat fliidisõitudega merel ja 
finaalsõitudega kaubasadama akvatooriumil oli põnev ja kaasahaarav. Finaalsõitude ajal 
kommenteerisid võistlust Lauri Väinsalu ja Rimo Timm. Võistluse juhtimisel oli 
finaalsõitude raja pikkuse ja rajamärkide asetuse osas väikseid vajakajäämisi, kuid see 
on põhjendatav vähese kogemusega antud võistlustüübi osas. Purjetamisjuhistes oli 
vajakajäämisi EJL-i poolelt protestidest teatamise viisi osas, kuid lahendasime antud 
küsimuse kohapeal kõigile vastuvõetaval viisil ning viisime antud muudatuse sisse 
järgmise võistluse purjetamisjuhistesse. Tagasiside regati järel on olnud valdavalt 
positiivne.

5. Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sponsorprojekt

Partnersuhete juht Indrek Ilves andis ülevaate Tallinna Sadamale esitatud Purjetamise 
Eesti Meistrivõistluste sponsorprojektist.

6. Kahepaatide arendusprojekti osana 49er klassi sponsorprojekt

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate Tallinna Sadamale esitatavast kahepaatide 
sponsorprojektist.
Arutelu käigus leiti, et koostöös klassiliitudega on vajalik luua kõiki purjetamisklasse 
hõlmav raamistik ja struktuur, kus sätestatakse millised on EJL-i ja millised klassiliitude 
rollid ja ülesanded klasside arendamisel.

7. Muud küsimused

- Match Race reeglite kasutamine

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL-ile Eesti Match Race Liidu poolt laekunud 
taotlusest lubada kasutada Eestis peetavatel Match Race võistlustel 
eksperimentaalreegleid. ISAF julgustab uusi reegleid katsetama, kuid selle peab esmalt 
heaks kiitma vastav rahuvusorgan.

Otsus: Match Race võistlustel eksperimetaalreeglite kasutamise lubamise osas tehakse 
otsus pärast antud teemal täiendava informatsiooni kogumist juhatuse e-maili koosoleku 
vormis.

- Delfi ja Postimehe purjetamisrubriikide täitmine

Partnersuhete juht Indrek Ilves andis ülevaate koostööst Delfi ja Postimehega nende 
purjetamisrubriikidesse sisu loomisel.
Arutati võimalusi purjetamise erinevaid distsipliine kajastavate uudiste loomisel 
ühiskondliku initsitatiivi kaasamiseks ning erinevate osapoolte vahelise tööjaotuse 
planeerimist.

- Leedu Jahtklubide Liit 80

Egon Elstein andis ülevaate Leedu Jahtklubide Liidu 80. aastapäeva tähistamise üritusest.

lõpp: 17:00

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president



Lisa 1

EJL purjetamiskoondise võistlustele lähetamise valiksüsteem

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

1. Valiksüsteemi osad: 
eelmise aasta edetabel ja jooksva aasta edetabel.
2. Punktiarvestus:
Kasutatakse Eesti edetabeli punktisüsteemi, sealjuures eelmise aasta Eesti edetabeli
tulemust arvutame süsteemis kui üht regatitulemust, mille puhul esikoht saab 100 
punkti vastavalt fliidiseeria baasväärtusele. Valiksüsteemi punktiseisu arvutamiseks 
liidetakse kokku antud klassi eelmise aasta edetabeli koht arvutussüsteemi mõistes 
ühe fliidiseeria regatitulemusena ja jooksva aasta edetabeli punktide summa. 
Klassides Optimist, Zoom8, Laser 4.7, RS Feva, Techno 293, RS:X U19 
arvestatakse valiksüsteemis eelmise aasta edetabeli koha põhisest punktisummast 
50% ja teistes klassides eelmise aasta edetabeli koha põhisest punktisummast 
100%. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse lõppenud aasta Eesti edetabelis 
lõpptulemustes saavutatud paremusjärjestus.
3. Valiku lõpp: 
Olümpiaklasside täiskasvanute valik lõpeb 30 päeva enne tiitlivõistluse 1. sõidu 
päeva, või kui juhendi järgi sportlase nimelise registreerimise tähtaeg on varem siis 3
päeva enne vastavat registreerimise tähtaega.
Noorte ja juunioride klasside valik lõpeb 30 päeva enne tiitlivõistluse 1. sõidu päeva.



Lisa 2

Purjetamise Eesti meistrivõistlused 2015 korraldamise juhend

Klassid: Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser
Standard, Finn, 

RS Feva, 29er, 470, F18, Techno 293, RS:X, Formula, Formula
Kite

Eesti meistrivõistluste sarja etapid 2015. aastal
1) 29.-31. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt - Optimist, 
Zoom8, Laser 4.7
2) 12.-14. juuni Eesti Balti Karikas – Techno 293, RS:X, 
Formula
3) 19.-21. juuni Pärnu Purjetamisnädal - RS Feva, 29er, F18
4) 3.-5. juuli Spinnakeri regatt – Optimist, Zoom8
5) 10.-12. juuli Saaremaa karikavõistlused – RS Feva, 29er
6) 17.-19. juuli Tallinn Race – RS Feva, 29er
7) 31. juuli - 2. august Kalev Jahtklubi meistrivõistlused - 
Laser Radial, Laser Standard, Finn, 470, F18
8) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused - 
Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, 
Finn, 29er, 470
9) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt - Optimist, Zoom8, 
Laser 4.7
10) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt - Laser Radial, 
Laser Standard,  Finn, RS Feva, 29er, 470, F18, Techno 293, 
RS:X, Formula, Formula Kite

Eesti meistrivõistluste sarja etappide 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  MV  sarja  etapp  jäetakse  klassis  ära  juhul  kui
tavaosavõtumaksuga registreerumise tähtajaks antud  klassis on
registreerunud vähem kui 2 paati.
Eesti  MV  sarja  etapil  peetakse  üldarvestusele  lisaks  teisi
võistlusarvestusi  juhul  kui  antud  võistlusarvestuses  osaleb
vähemalt 2 paati.
Võistlusarvestused:
1. Optimist U16 üldarvestus sünd. 2000 või hiljem
1.1. Optimist U16 tüdrukud
1.2. Optimist U13 sünd. 2003 või hiljem
1.3. Optimist U13 tüdrukud
2. Zoom8 U20 üldarvestus sünd. 1996 või hiljem
2.1. Zoom8 U20 tüdrukud
3. Laser 4.7 U18 üldarvestus sünd. 1998-2003
3.1. Laser 4.7 U18 tüdrukud
4. Laser Radial üldarvestus sünd. 2000 või varem (Eesti MV
koondarvestust ei peeta)
4.1. Laser Radial naised sünd. 2000 või varem



4.2. Laser Radial U21 tüdrukud sünd. 1995-2000
4.3. Laser Radial U19 sünd. 1997-2000
5. Laser Standard üldarvestus sünd. 1998 või varem
5.1. Laser Standard U21 juuniorid sünd. 1995-1998
6. Finn üldarvestus 
6.1. Finn U22 juuniorid sünd. 1994 või hiljem
7. RS Feva üldarvestus (Eesti MV koondarvestust ei peeta)
7.1. RS Feva U18 sünd. 1998 või hiljem
7.2. RS Feva U18 tüdrukud 
7.3. RS Feva U14 sünd. 2002 või hiljem
8. 29er üldarvestus (Eesti MV koondarvestust ei peeta)
8.1. 29er U21 sünd. 1995 või hiljem
8.2. 29er U21 tüdrukud 
9. 470 üldarvestus 
9.1. 470 naised
9.2. 470 U24 juuniorid sünd. 1992 või hiljem
10. F18 üldarvestus
11. Techno 293 5.8m² U13 üldarvestus sünd. 2003 või hiljem
12. Techno 293 6.8m² U15 üldarvestus sünd. 2001 või hiljem
13. Techno 293 7.8m² U17 üldarvestus sünd. 1999 või hiljem
14. Techno 293 8.5m² O17 üldarvestus sünd. 1998 või varem
15. RS:X üldarvestus
15.1. RS:X naised
15.2. RS:X U19 sünd. 1997 või hiljem
16. Formula üldarvestus
16.1. Formula naised
16.2. Formula Master meesvõistlejad sünd. 1979 ja varem, ning
naisvõistlejad sünd. 1984 ja varem
16.3. Formula Grand Master meesvõistlejad sünd. 1969 ja varem,
ning naisvõistlejad sünd. 1974 ja varem
16.4. Formula U20 sünd. 1996 või hiljem
16.5. Formula U17 sünd. 1999 või hiljem
16.6. Formula Lightweight (kergkaal) võistlejad kes kaaluvad
alla 75 kg. 
17. Formula Kite mehed
18. Formula Kite naised

Eesti meistrivõistluste sarja etappide 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
EJL näidisjuhendeid, v.a. Eesti Balti Karikas etapil.
5. Regati korraldaja esitab EJL-i kinnitamiseks võistlusteate
hiljemalt  2  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 – 3 fliidisõitu, 2.päev – 4 fliidisõitu, 3.päev – 2
fliidisõitu ja 2 finaalsõitu. Purjelaua ja lohe klassides on
maksimaalne  sõitude  arv  päevas  reguleeritud  klassi
meistrivõistluste reeglitega. 
10.1. Sõitude pikkused fliidisõitudes:
Ühepaatidel 35-40 min, svertpurjelaual 20-30 min, kahepaatidel
20-30 min, Formulal ja Formula Kitel 10-15 min.
10.2. Sõitude pikkused finaalsõitudes ja medalisõidus: kõigil
klassidel 10-15 min.
11. Regati osavõtumaks on kuni 30 eurot purjetaja kohta. Eesti
Balti  Karikas etapi  täiskasvanute  osavõtutasu  võib  olla
kõrgem.
12.  Regati  võistlusteade  peab  sisaldama  infot  transpordi,
toitlustamise ja majutuse kohta.
13.  Regattidel  järgitakse  ISAF  2013-2016  Purjetamise
Võistlusreegleid,  Purjetamisvarustuse  reegleid  ja
klassireegleid.
14.  Regati  võistlussõitudele  eelneva  varustuse  kontrolli
käigus võidakse kontrollida mõõdukirja ja varustuse vastavust
klassireeglitele ning vajadusel signeeritakse klassireeglitele
vastavad eelnevalt mõõdetud purjed.
15. Regati turvameeskonna suurus peab vastama miinimumnõudele
-  15  võistleva  aluse  kohta  1  turvakohustustega  ja
erimärgistustega kaater.
16.  Regati  võistlusjuhi,  peasekretäri  ja  protestikomitee
esimehe  ametikohal  töötaval  võistlusametnikul  peab  olema
vähemalt vastav rahvuslik kategooria. 
17.  Regati  korraldusmeeskonna  koosseis  tuleb  teatada  EJL-le
vähemalt 1 kuu enne regati algust.
18. Regati korraldaja on kohustatud EJL-i nõudmisel esitama
EJL-ile regati eelarve tulude ja kulude lõikes.
19. Vajadusel määrab EJL võistlusele oma tehnilise delegaadi.

Eesti meistrivõistluste autasustamised
1.1.  Eesti  MV  sarja  etappidel  autasustatakse  võistlejaid
kõigis (v.a. purje- ja lohelaua klasside) 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.
1.2.  Purje-  ja  lohelaua  klasside  võistlusarvestustes
autasustatakse kolme parimat juhul kui võistlusarvestuses on
registreeritud vähemalt 5 võistlejat.
2.  Eesti  MV  sarja  koondtulemused  arvutatakse  alljärgneva
süsteemi järgi:



2.1. Eesti MV sarja punktisumma on Eesti MV sarja etappide
fliidiseeria  ja  finaalseeria  tulemuste  punktisumma  allpool
esitatud punktiarvestuse järgi.
2.2.  Arvestatakse  regati  fliidiseeria  ja  finaalseeria
tulemust, sealjuures välisvõistlejaid maha ei arvata.
2.3.  Alates  neljandast  Eesti  MV  regatist  arvatakse  sarja
arvestuses  maha  halvim  regati  tulemus. Täiskasvanute
olümpiaklassides  arvatakse sarja arvestuses alates kolmandast
Eesti MV regatist maha halvim regati tulemus.
2.4. Eesti MV etapi punktiarvestus:
2.4.1. Eesti MV etapi fliidisõitude seeria (sealhulgas 
võimalik medalisõit) võitja saab Eesti MV sarja arvestusse 100
punkti, teine koht 99 punkti jne.; kui regatil on üle saja 
osaleja, siis saab Eesti MV etapi esikoht punkte võistlejate 
arv ümardatud suurema kümnendini võrra, teine koht esikoha 
punktid miinus 1 jne.
2.4.2. Eesti MV etapi finaalsõitude seeria võitja saab Eesti 
MV arvestusse 10 punkti, teine koht 9 punkti jne.
3.1. Eesti MV sarja koondarvestuses osalevad ja Eesti MV 
medaleid saavad võita ainult Eesti Vabariigi kodanikud ja/või 
residendid.
3.2. Eesti MV medalid antakse välja juhul kui antud 
võistlusarvestuses on Eesti MV sarjas osalenud vähemalt neli 
paatkonda.
3.3. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse Eesti 
meistrivõistluste viimase sõitudeseeria paremusjärjestus kus 
vähemalt üks punktivõrdsuse osapooltest osales.
4. Eesti MV sarja Parima Klubi auhind 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 MV sarjas
Iga purjetaja, kes on osa võtnud vähemalt 2/3 ühe klassi 
peetud Eesti MV sarja etappidest, annab klubile või koolile 
ühe punkti.
4.2. Klubi või kooli purjetajate edukus Eesti MV sarjas
4.2.1. Punktiarvestusse pääsevad paatkonnad, kes 2/3-st Eesti 
MV sarja etappidest osavõtnute seas mahuvad Eesti MV-l 2/3 
sisse. 
4.2.2. Iga klassi Eesti MV sarja 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
koefitsiendiga. 
4.3. Koefitsiendid

KLASSID KOEFITSIENT
ühemehepaadid Optimist U16 1

Zoom8 U20 1



Laser 4.7 U18 1
Laser Radial üld 1,2
Laser Standard üld 1,3
Finn üld 1,3

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

surf Techno293
U13,U15,U17,O17

1

RS:X 8.5m² üld, 
Formula üld, 
Formula Kite 
mehed, Formula 
Kite naised

1,2

RS:X 9.5m² mehed 1,3


