
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 161

kuupäev: 19.01.2016
koht: EJL
algus: 15:05
osalejad: Triin Sepp, Egon Elstein, Egon Mats, Jüri Käo
peasekretär: Ott Kallas
spordidirektor: Stefan de Vries
partnersuhete juht: Indrek Ilves
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:
1. Juhatuse koosoleku aeg juuni 2016
2. Partnersuhete juhi tegevuse ülevaade mai-detsember ja tegevuste plaan maini
3. Merekultuuriaasta ja Eesti Vabariigi 100
4. Eesti MV sarja arutelu
5. Eesti edetabeli juhendi kinnitamine
6. Baltic Cup sarja loomise algatus
7. EOK olümpiaettevalmistuse nimekirja täiendamine
8. Rio olümpiaregati osalejate kinnitamine
9. Purjetamisakadeemia arengud
10. Muhu Väina marsruudi kinnitamine
11. Muud küsimused
- Eesti MV medalid EOK-lt aastal 2018 EV 100 raames
- Riigikogu toetuste jagamise teemal seisukoha kujundamine

1. Juhatuse koosoleku aeg juuni 2016

Arutati juhatuse juuni 2016 koosoleku toimumise aja muutmist.

Otsus: juhatuse juunikuu koosolek toimub 14.06.2016 kell 15:00.

2. Partnersuhete juhi tegevuse ülevaade mai-detsember ja tegevuste plaan maini

Partnersuhete juht Indrek Ilves andis ülevaate oma tegevustest perioodil mai-detsember 
2015 (Merekultuuriaasta 2016 ja Eesti Vabariik 100 üritused, töö seniste ja võimalike 
uute toetajatega, Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja bränding, suvised 
suurvõistlused ja -üritused - Volvo Estonia ORC EM, Muhu Väina regatt, Tallinna 
Merepäevad jt, Purjetamise Akadeemia arendus, EJL hooaja lõpetamise korraldamine) 
ning plaanitavatest tegevustest perioodil jaanuar-mai 2016 (Purjetamise Akadeemia 
arendus, läbirääkimised potentsiaalsete toetajate ja koostööpartneritega).

3. Merekultuuriaasta ja Eesti Vabariigi 100

Partnersuhete juht Indrek Ilves andis ülevaate Merekultuuriaasta 2016 ja Eesti Vabariik 
100 raames plaanis olevatest tegevustest ja üritustest (mobiilsed purjetamislaagrid üle 
Eesti ala laialdasemaks tutvustamiseks, algatuse „Tagasi kooli” raames õpilastele merega
seotud karjäärivõimaluste tutvustamine, mereteemaline laulupidu Pirital, muinastulede 
öö üritused).

4. Eesti MV sarja arutelu

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL treenerite komisjonis toimunud Purjetamise 
Eesti Meistrivõistluste sarja regattide formaadi ja tulemuste arvestamise, sarjas arvesse 



minevate regattide arvu ja punktiarvestussüsteemi alasest arutelust ning komisjoni 
liikmete poolt antud küsimustes võetud seisukohtadest.

Otsus: juhatuse seisukohad Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja osas on järgmised:
 - regattide formaadi otsustamisel tuleb arvestada ka turunduse aspekte, formaati tuleb 
kindlasti edasi arendada ning mitte pöörduda tagasi vaid fliidisõitudest koosnenud 
formaadi juurde;
- finaalsõite tuleks pidada kõigil sarja regattidel;
- finaalsõite tuleks pidada eeskätt atraktiivsemates klassides (nt. 29er, 49er, suuremat 
meediahuvi äratavate osalejatega klassid);
- sarja regatte võib pidada ka väljaspool Eestit (nt. klassis 49er ühised meistrivõistlused 
soomlastega).

5. Eesti edetabeli juhendi kinnitamine

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL treenerite komisjonis toimunud Eesti edetabeli 
juhendi alasest arutelust ning juhatusele kinnitamiseks esitatud juhendi projektist.
Arutati 29er klassis ühe Soome regati Eesti edetabeli süsteemi lisamist. Leiti, et 29er 
klassis tuleks lisada edetabeli süsteemi Soome regatt, kuna klassi arenguks on oluline 
teha soomlastega koostööd. EJL-i poolt püütakse antud võistlusel ja sellega seotud 
treeninglaagris osalemist võimaluste piires rahaliselt toetada.

Otsus: Eesti edetabeli juhend 2016 on kinnitatud. Juhend on esitatud protokolli lisas 1.

6. Baltic Cup sarja loomise algatus

Peasekretär Ott Kallas tutvustas Baltic Cup sarja loomise algatust – võistlussari, mis 
hõlmab ühte regatti Eestis, ühte Lätis, ühte Leedus ja ühte Soomes, klassides, mis on 
kõigis antud riikides olemas. Algatust on arutanud ka EJL treenerite komisjon, kelle 
seisukohtadest antud küsimuses Ott Kallas juhatusele samuti ülevaate andis.

Otsus: juhatus kiitis Baltic Cup sarja loomise algatuse heaks.

7. EOK olümpiaettevalmistuse nimekirja täiendamine

Juhatus arutas EOK olümpiaettevalmistuse nimekirja täiendamist peasekretär Ott Kallase
poolt suhtluses Eesti 470 Klassiliidu ja Eesti Laser Klasside Liiduga saadud informatsiooni 
põhjal.

Otsus: kinnitati järgmised toetused:
1. Kätlin Tammiste - Anna Maria Sepp 49erFX paatkonda 3200 euroga
2. Marjaliisa Umb – Elise Umb 470 paatkonda 3200 euroga
3. Anna Pohlakut Laser Radiali varustuse transpordikuludega Palmale ja tagasi 
purjetamiskoondise Laser klassi treeninglaagrite transpordi raames ning Stefan de Vriesi 
treeneritööga Palma treeninglaagri ja Palma regati ajal.

8. Rio olümpiaregati osalejate kinnitamine

Peasekretär Ott Kallas ja spordidirektor Stefan de Vries esitasid vastavalt juhatuse 
protokolliga nr. 150 kinnitatud Eesti-sisesele valiksüsteemile 2016 Olümpiaregatile 
ettepaneku kinnitada 2016 Rio de Janeiro olümpiaregati Eesti-sisese valiksüsteemi 
võitjaks Deniss Karpak klassis Finn. Deniss Karpak täitis olümpianormi 2015 MM-il ning 
on tõestanud nii kodu- kui välisregattidel 2014. ja 2015. aastal klassi esinumbri 
staatust.Teised Eesti sportlased Finn klassis hetkel olümpianormi täitnud ei ole. 

Otsus: 2016 Rio de Janeiro olümpiaregati Eesti-sisese valiksüsteemi võitjaks kinnitati 
Deniss Karpak klassis Finn. 



9. Purjetamisakadeemia arengud

Egon Elstein ja spordidirektor Stefan de Vries andsid ülevaate Purjetamise Akadeemia 
arengutest asukoha, rahastuse ja potentsiaalsete õppurite nimekirja koostamise 
valdkondades.

10. Muhu Väina marsruudi kinnitamine

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL avamere komisjoni ettepanekust 2016. ja 
2017. aasta Muhu Väina regattide marsruutide kinnitamiseks.

Otsus: kinnitati Muhu Väina regati distantsid aastatel 2016 ja 2017 järgmiselt:

2016 Muhu Väina regatt:
A.Le Coq 59. Muhu Väina regatt - ~245 miili
09. juuli
Registreerimine, mõõtmine ja kontroll Pärnu Jahtklubis
Regati avamine 
10. juuli
Registreerimine, mõõtmine
Pärnu - Kihnu
11. juuli
Kihnu - Haapsalu
12. juuli
Haapsalu - Kärdla
13. juuli
Kärdla Näkimadala regatt
14. juuli
Kärdla – Tallinn – regatt paikneb Kalev Jahtklubis Pirital
15. juuli
Tallinna ring või vaba päev
Tallinna Merepäevade eskaadrisõit
16. juuli
Tallinna lühirada
Regati lõpetamine ja autasustamine

2017 Muhu Väina regatt:
2017.a regati distantsi ettepanek – ~275 miili
Haapsalu-Kuivastu
Kuivastu-Roomassaare
Roomassaare ring
Roomassaare – Pärnu
Pärnu ring
Pärnu – Riia 

11. Muud küsimused

- Eesti MV medalid EOK-lt aastal 2018 EV 100 raames

Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate Eesti Olümpiakomitee pöördumisest kasutada Eesti
Vabariik 100 juubeli puhul 2018. aastal ühtseid Eesti meistrivõistluste medaleid kõikide 
EOK liikmeks olevate spordialade jaoks. 

Otsus: EJL ühineb Eesti Olümpiakomitee algatusega kasutada Eesti Vabariik 100 juubeli 
puhul 2018. aastal ühtseid Eesti meistrivõistluste medaleid.

- Riigikogu toetuste jagamise teemal seisukoha kujundamine



Juhatus arutas Riigikogu toetuste jagamise teemal EJL-i poolse seisukoha kujundamise ja
avaldamise võimalusi.

Otsus: tegeletakse antud teemal võimalike lahenduste otsimisega ning küsimust 
arutatakse uuesti järgmisel juhatuse koosolekul.

lõpp: 17:05



Lisa 1

2016. aasta Eesti edetabeli juhend

Klassid: Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser, Finn, 
RS Feva, 29er, 470, 49er, 49erFX, Techno 293, RS:X

1. Olümpiaklassid
1.1. Olümpiaklassides on edetabeli süsteemi osad järgmised: 
Eesti MV etappide tulemused ja kaks paremat rahvusvahelise tiitlivõistluse
tulemust juhul kui antud klassis võistlesid vähemalt 8 riigi sportlased (MM
ja  EM  koefitsiendiga  1,2;  ISAF  World  Cup  regatt  ja  EUROSAF  Champions
Sailing Cup regatt koefitsiendiga 1). 
1.2.  Edetabelis  arvestatakse  ainult  antud  purjeka  või  purjelaua
olümpiaklassi täiskasvanute rahvusvahelise regati tulemust.

2. Juunioride ja noorte klassid
2.1. Juunioride ja noorte klassides on edetabeli süsteemi osad järgmised:
Eesti MV etappide tulemused  ja 29er klassis 1 Soome regatt ning parim
rahvusvahelise  tiitlivõistluse  tulemus  (MM;  EM;  Optimist  klassis  lisaks
Põhjamaade noorte MV).
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 U23
RS Feva U18
29er U21
470 U24
49er U24
49erFX U24
Techno 293 U13
Techno 293 U15
Techno 293 U17
RS:X U19 
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  kodanikest  ja  Eesti  residentidest
purjetajate osas.

5.  Edetabeli  punktide  võrdsuse  korral  otsustab  paremuse  Eesti
meistrivõistluste viimase etapi paremusjärjestus. 

6. Edetabeli punktiarvestus:
6.1. Eesti regattidelt saadavad punktid on võrdsed Eesti MV sarjas saadud
lõpliku punktisummaga.
6.2. Rahvusvahelised tiitlivõistlused

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
6.3. 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:
7.1. Antud süsteemi kasutatakse ainult juhul kui Eesti edetabelis ei toimu
regati mahaviset.
7.2. Eesti MV 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 MV etapil enim punkte teeninud Eesti
võistleja punktidest ühe punkti vähem. 
7.3. Eesti MV etapi ajalise kattumise korral juunioride MM-ga või EM-ga
kasutatakse  edetabeli  punktide  kompensatsiooni  süsteemi,  mis  annab
juunioride Eesti Purjetamiskoondise paatkonnale samal ajal toimunud Eesti
MV etapil enim punkte teeninud Eesti juunioride klassi võistleja punktidest
ühe punkti vähem. 
7.4.  Eesti  MV  etapi  ajalise  kattumise  korral  noorte  MM-ga  või  EM-ga
kasutatakse edetabeli punktide kompensatsiooni süsteemi, mis annab noorte
Eesti Purjetamiskoondise paatkonnale samal ajal toimunud Eesti MV etapil
enim punkte teeninud Eesti noorte klassi võistleja punktidest ühe punkti
vähem. 
7.5.  Edetabeli  punktide  kompensatsiooni  süsteem  annab  võistlejale
kompensatsiooni punkte ainult juhul kui võistleja on samal ajal toimuval
välisregatil esimese 2/3 sees võistluste lõpptulemustes. 


