
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 167

kuupäev: 10.05.2016
koht: EJL
algus: 14:05
osalejad: Triin Sepp, Egon Elstein, Toomas Tõniste, Egon Mats
peasekretär: Ott Kallas
protokollija: Riina Ramst
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5. Põhjamaade Purjetamisliidu koosoleku ülevaade
6. Purjetamise käsiraamat algajatele „Purjetama!” müük läbi EJL-i
7. Kreenikatse lisatingimus ORCi Eesti Karikasarjas
8. EJL struktuuri arutelu
9. Muud küsimused
- Muhu Väina regati kaubamärgi küsimus
- Rio olümpiaregati võistkonna juht
- Eesti MV juhendi täiendamine
- Eesti edetabeli juhendi täiendamine

1. Juhatuse koosolekute ja Liidupäeva ajad

Arutati 2016 sügisperioodi koosolekute ning Liidupäeva toimumise kalenderplaani. 

Otsus: EJL juhatuse koosolekud toimuvad järgmistel aegadel: 
13.09.2016 kell 15:00 
18.10.2016 kell 15:00 
22.11.2016 kell 14:00 
EJL Liidupäev toimub 22.11.2016 kell 16:00. 

2. Liidupäeva läbiviimise arutelu

Arutati 10.05.2016 EJL Liidupäeva korralduslikke küsimusi. 

3. EOK Täiskogu ülevaade

Egon Elstein andis ülevaate 15.04.2016 Eesti Olümpiakomitee Täiskogu koosolekul 
toimunud EOK presidendi valimistest.

4. Purjetamisakadeemia arengute ülevaade

Egon Elstein andis ülevaate kohtumistest Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti ning 
kultuuriminister Indrek Saare ja Kultuuriministeeriumi spordi asekantsleri Tarvi Pürniga 
Purjetamisakadeemia rahastamise teemal ning läbirääkimistest võimalike erasektori 
ettevõtetest toetajatega Akadeemia finantseerimiseks. Samuti andis Egon Elstein 
ülevaate 2016 sügisest Akadeemias õpinguid alustavate sportlaste osas.
Ott Kallas andis ülevaate koos EJL spordidirektoriga koostatud Akadeemia 
treeningmahtudest ning treenerite rakendamise kavast ning eelarvest.

5. Põhjamaade Purjetamisliidu koosoleku ülevaade



Ott Kallas andis ülevaate 22.-23.04.2016 toimunud Põhjamaade Purjetamisliidu 
koosolekul käsitletud olulisematest teemadest. Koosolekul valiti Põhjamaade esindajateks
World Sailing nõukokku islandlane Ulfur Hrobjartsson ja taanlane Hans Natorp, 
asendajateks valiti norralane Tor Moinichen ja rootslane Stefan Rahm. Samuti kinnitati 
Põhjamaade Purjetamisliidu strateegia, kus Eesti ülesandeks sai Põhjamaade 
purjetamiskalendri koordineerimine.

6. Purjetamise käsiraamat algajatele „Purjetama!” müük läbi EJL-i

Ott Kallas esitas ettepaneku müüa noorpurjetajate Roger Rikbergi ja Henri Silluta 
koostatud algajate purjetamise käsiraamatut „Purjetama!” läbi EJL-i hinnaga 9 EUR + 
käibemaks.

Otsus: Roger Rikbergi ja Henri Silluta koostatud algajate purjetamise käsiraamatut 
„Purjetama!” müüakse läbi EJL-i hinnaga 9 EUR + käibemaks.

7. Kreenikatse lisatingimus ORCi Eesti Karikasarjas

Ott Kallas esitas ettepaneku lisada EJL avamere komisjoni poolt soovitud ORCi 
mõõdukirja kreenikatse lisatingimus Avamere Eesti Karika juhendisse EJL tehnilise 
komisjoni nõusolekul järgmisel kujul: ORCi Avamere Eesti Karika arvestuses saavad 
alates 1. juulist 2016 osaleda vaid need jahid, kellel on kreenikatse tehtud aastal 2014 
või hiljem. 

Otsus: Avamere Eesti Karika juhendisse lisatakse tingimus, mille kohaselt ORCi Avamere 
Eesti Karika arvestuses saavad alates 1. juulist 2016 osaleda vaid need jahid, kellel on 
kreenikatse tehtud aastal 2014 või hiljem.

8. EJL struktuuri arutelu

Ott Kallas andis ülevaate EJL büroo koosseisu struktuuri ja tööjaotuse projektist.

Otsus: EJL büroo struktuuri arutatakse täiendavalt järgmisel juhatuse koosolekul.

9. Muud küsimused

- Muhu Väina regati kaubamärgi küsimus

Egon Elstein andis ülevaate Kalev Jahtklubi poolt ette valmistatud Muhu Väina regati 
kaubamärgi üleandmist puudutavatest materjalidest (taotlus kaubamärgi üleandmiseks 
EJL-ilt KJK-le ja Muhu Väina regati korraldamistingimuste projekt).

Otsus: Kalev Jahtklubi poolt koostatud kokkuleppe teksti korrigeerimise järel volitatakse 
Egon Elsteini allkirjastama kokkulepet Muhu Väina regati kaubamärgi EJL-ilt KJK-le üle 
andmiseks.

- Rio olümpiaregati võistkonna juht

Eesti Olümpiakomitee soovib 2016 Rio de Janeiro olümpiaregatil lisada purjetajate 
abipersonalile võistkonna juhi EJL peasekretäri isikus.

Otsus: Ott Kallas kinnitati 2016 Rio de Janeiro olümpiaregati purjetajate võistkonna 
juhiks.

- Eesti MV juhendi täiendamine

Ott Kallas andis ülevaate Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2016 korraldamise juhendi 
täiendusettepanekutest 49er klassile sarjas arvesse minevate regattide osas.



Otsus: kinnitati täiendatud Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2016 korraldamise juhend.
Juhend on esitatud protokolli lisas 1.

- Eesti edetabeli juhendi täiendamine

Ott Kallas andis ülevaate 2016 Eesti edetabeli juhendi täiendusettepanekutest 29er 
klassile edetabelis arvesse minevate regattide ja vastava punktiarvestuse osas.

Otsus: kinnitati täiendatud 2016 Eesti edetabeli juhend. Juhend on esitatud protokolli 
lisas 2.

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president



Lisa 1

Purjetamise Eesti meistrivõistlused 2016 korraldamise
juhend

Klassid: Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser
Standard, Finn, RS Feva, 29er, 49er, 470, F18, Techno 293,

RS:X, Formula

1. Eesti meistrivõistluste sarja regatid 2016. aastal

kollaseks märgitud klassid sõidavad regatil finaalsõite

1) 21-22. mai EMK Regatta, korraldaja EMK, klassid 
49er
2) 3.-5. juuni Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, 
Roomassaare sadam, korraldaja SMS, klassid Optimist, Zoom8, 
Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Techno 293, RS:X, 
Formula
3) 11-12. juuni FSRO Formula 18 & 49er Chuck Norris 
Ranking, korraldaja FSRO, klassid 49er
4) 17.-19. juuni Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi,
korraldaja EPL, klassid Techno 293, RS:X, Formula
5) 17.-19. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu 
Jahtklubi, korraldaja PJK, klassid RS Feva, 29er, F18
6) 8.-10. juuli Viimsi valla meistrivõistlused, 
Leppneeme sadam, korraldaja ROPK, klassid Laser Standard, 
Finn, 470
7) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, korraldaja 
EJL, klassid RS Feva, 29er, 49er
8) 15.-17. juuli Kalev Jahtklubi meistrivõistlused, 
Kalev Jahtklubi, korraldaja KJK, klassid Laser 4.7, Laser 
Radial, Finn, 470
9) 5.-7. august F-18 Põhjamaade meistrivõistlused, 
Tallinn, korraldaja EKL, klassid F-18
10) 26.-28. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, 
Lohusalu sadam, korraldaja TJK, klassid Optimist, Zoom8, Laser
4.7, 29er
11) 9.-11. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu, korraldaja 
PJK, klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7
12) 16.-18. september Tallinna Nädala regatt, Tallinn, 
korraldaja 470 Liit, klassid Laser Radial, Laser Standard, 
Finn,  RS Feva, 29er, 470, 49er, F18, Techno 293, RS:X, 
Formula

2. Ee  sti meistrivõistluste sarja regattide võistlusarvestused
2.1. Kõigis paadiklassides peetakse üldarvestust. Iga 
paadiklassi juunioride, noorte, meeste, naiste, poiste või 
tüdrukute arvestusgruppide tulemused arvestatakse üldarvestuse
lõpptulemusest väljavõttena sealjuures sõidutulemusi ja 
punktisummat muutmata.
2.2. Eesti MV regatt jäetakse klassis ära juhul kui 



tavaosavõtumaksuga registreerumise tähtajaks antud klassis on 
registreerunud vähem kui 2 paati.
2.3. Eesti MV regatil peetakse üldarvestusele lisaks teisi 
võistlusarvestusi juhul kui antud võistlusarvestuses osaleb 
vähemalt 2 paati.
2.4. Võistlusarvestused:
1) Optimist U16 üldarvestus sünd. 2001 või hiljem
- Optimist U16 tüdrukud
- Optimist U13 sünd. 2004 või hiljem
- Optimist U13 tüdrukud
2) Zoom8 U20 üldarvestus sünd. 1997 või hiljem
- Zoom8 U20 tüdrukud
3) Laser 4.7 U18 üldarvestus sünd. 1999-2004
- Laser 4.7 U18 tüdrukud
4) Laser Radial üldarvestus sünd. 2001 või varem (Eesti MV 
medaleid ei anta)
- Laser Radial naised sünd. 2001 või varem
- Laser Radial U21 tüdrukud sünd. 1996-2001
- Laser Radial U19 sünd. 1998-2001
5) Laser Standard üldarvestus sünd. 1999 või varem
- Laser Standard U21 juuniorid sünd. 1996-1999
6) Finn üldarvestus 
- Finn U23 juuniorid sünd. 1994 või hiljem
7) RS Feva üldarvestus (Eesti MV medaleid ei anta)
- RS Feva U18 sünd. 1999 või hiljem
- RS Feva U18 tüdrukud 
- RS Feva U14 sünd. 2003 või hiljem
8) 29er üldarvestus (Eesti MV medaleid ei anta)
- 29er U21 sünd. 1996 või hiljem
- 29er U21 tüdrukud 
9) 470 üldarvestus 
- 470 naised
- 470 U24 juuniorid sünd. 1993 või hiljem
10) 49er üldarvestus
- 49erFX
- 49er U24 juuniorid sünd. 1993 või hiljem
11) F18 üldarvestus
12) Techno 293 5.8m² U13 üldarvestus sünd. 2004 või hiljem
13) Techno 293 6.8m² U15 üldarvestus sünd. 2002 või hiljem
14) Techno 293 7.8m² U17 üldarvestus sünd. 2000 või hiljem
15) Techno 293 8.5m² O17 üldarvestus sünd. 1999 või varem
16) RS:X üldarvestus
- RS:X naised
- RS:X U19 sünd. 1998 või hiljem
17) Formula üldarvestus
- Formula naised
- Formula Master meesvõistlejad sünd. 1980 ja varem, ning 
naisvõistlejad sünd. 1985 ja varem
- Formula Grand Master meesvõistlejad sünd. 1970 ja varem, 
ning naisvõistlejad sünd. 1975 ja varem
- Formula U20 sünd. 1997 või hiljem
- Formula U17 sünd. 2000 või hiljem



- Formula Lightweight (kergkaal) võistlejad kes kaaluvad alla 
75 kg. 

3. Eesti meistrivõistluste sarja regattide nõuded
3.1. Arstliku tervisetõendi esitamine on kohustuslik kõigile 
purjetajatele. 
3.2. Kõik võistlevad Eesti svertpaadid (v.a. Optimist) peavad 
kandma EJL-i poolt väljastatavat võistluspurjeka kleebist ja 
ametlikult registreeritud purjenumbrit.
3.3. Võistleja vastutuskindlustuse alampiir on 50000 eurot.
3.4. Võistlusteate ja purjetamisjuhiste näidisena kasutatakse 
EJL Eesti MV näidisjuhendeid, v.a. Eesti Balti Karikas etapil 
ja F-18 Põhjamaade meistrivõistlustel.
3.5. Regati korraldaja esitab EJL-i kinnitamiseks 
võistlusteate hiljemalt 2 kuud enne regati algust ning 
purjetamisjuhised hiljemalt 2 nädalat enne regati algust.
3.6. Regattidel näidatakse EJL-i sponsorite reklaame avamise 
ja autasustamise tseremooniate taustbänneril ning kasutatakse 
EJL sponsorite reklaamidega pöördemärke.
3.7. 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.
3.8. Regati kestvus on 3 päeva (R-P).
3.9. Regati sõitude näidisgraafik:
1.päev – 3 fliidisõitu, 2.päev – 4 fliidisõitu, 3.päev – 3 
fliidisõitu või 2 fliidisõitu ja 2 finaalsõitu. Purjelaua ja 
lohe klassides on maksimaalne sõitude arv päevas reguleeritud 
klassi meistrivõistluste reeglitega. 
3.10.1. Sõitude planeeritavad pikkused fliidisõitudes:
Ühepaatidel 30-40 min, svertpurjelaual 20-30 min, kahepaatidel
20-30 min, Formulal 10-15 min.
3.10.2. Sõitude planeeritavad pikkused finaalsõitudes: kõigil 
klassidel 10-15 min.
3.11. Regati osavõtumaks on kuni 30 eurot purjetaja kohta. 
Erandina võib Eesti Balti Karikas etapil ja F-18 Põhjamaade 
meistrivõistlustel olla kõrgem osavõtutasu.
3.12. Regati võistlusteade peab sisaldama infot transpordi, 
toitlustamise ja majutuse kohta.
3.13. Regattidel järgitakse ISAF 2013-2016 Purjetamise 
Võistlusreegleid, Purjetamisvarustuse reegleid ja 
klassireegleid.
3.14. Regati võistlussõitudele eelneva varustuse kontrolli 
käigus võidakse kontrollida mõõdukirja ja varustuse vastavust 
klassireeglitele ning
vajadusel signeeritakse klassireeglitele vastavad eelnevalt 
mõõdetud purjed.
3.15. Regati turvameeskonna suurus peab vastama 
miinimumnõudele - 15 võistleva aluse kohta 1 turvakohustustega
ja erimärgistustega kaater. Regatil on soovitav sõlmida 
kokkulepe EVMJP või muu päästeorganisatsiooni päästepaadi 
valmisolekuks regati vältel.



3.16. Regati võistlusjuhi, peasekretäri ja protestikomitee 
esimehe ametikohal töötaval võistlusametnikul peab olema 
vähemalt vastav rahvuslik kategooria. 
3.17. Regati korraldusmeeskonna koosseis tuleb teatada EJL-le 
vähemalt 1 kuu enne regati algust.
3.18. Regati korraldaja on kohustatud EJL-i nõudmisel esitama 
EJL-ile regati eelarve tulude ja kulude lõikes.
3.19. Vajadusel määrab EJL regatile oma tehnilise delegaadi.

4. Eesti meistrivõistluste autasustamised
4.1.1. Eesti MV sarja regattidel autasustatakse võistlejaid 
kõigis (v.a. purjelaua 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. 
Eesti MV regatil peaks auhinnaks olema medal või karikas 
arvestusega kahemehepaadile kaks auhinda.
4.1.2. Purjelaua klasside võistlusarvestustes autasustatakse 
kolme parimat juhul kui võistlusarvestuses on registreeritud 
vähemalt 5 võistlejat.
4.2. Eesti MV sarja koondtulemused arvutatakse alljärgneva 
süsteemi järgi:
4.2.1. Eesti MV sarja punktisumma on Eesti MV regattide 
lõpptulemuste summa allpool esitatud punktiarvestuse järgi.
4.2.2. Regati tulemustes välisvõistlejaid välja ei arvata.
4.2.3. Alates neljandast Eesti MV regatist arvatakse sarja 
arvestuses välja kõige vähem Eesti MV sarja punkte andnud 
regati tulemus.
4.2.4. Eesti MV regati punktiarvestus:
4.2.4.1. Eesti MV regati fliidisõitude seeria  võitja saab 
Eesti MV sarja arvestusse 3 punkti, teine koht 2 punkti ja 
kolmas koht 1 punkti. 
4.2.4.2. Eesti MV mahaviskega sarja regati lõpptulemuse põhjal
punktiarvestus:
 1.koha punktid = esimesele regatile registreerunud paatide 
arv + 10 + ümardus suurema kümnendini
 2.koha punktid = 1. koha punktid – punktiarvestuse samm
 3.koha punktid = 2. koha punktid – punktiarvestuse samm
 4.koha punktid = 3. koha punktid – punktiarvestuse samm
 viimase koha punktid = punktiarvestuse sammu väärtus
 punktiarvestuse samm = 1. koha punktid / regatile 
registreerunud paatide arv
4.2.4.3. Eesti MV ilma mahavisketa sarja regati lõpptulemuse 
põhjal punktiarvestus:
 1.koha punktid = regatile registreerunud paatide arv
 2.koha punktid = 1. koha punktid – 1
 3.koha punktid = 2. koha punktid – 1
 4.koha punktid = 3. koha punktid – 1
 viimase koha punktid = 1
4.3.1. Eesti MV sarja koondarvestuses osalevad kõik 
regattidele registreerunud võistlejad.
4.3.2. Eesti MV medaleid saavad võita ainult Eesti Vabariigi 



kodanikud ja/või residendid.
4.3.3. Eesti MV medalid antakse välja juhul kui antud 
võistlusarvestuses on Eesti MV sarjas osalenud vähemalt neli 
paatkonda.
4.3.3. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse Eesti 
meistrivõistluste viimase regati lõpptulemuste 
paremusjärjestus kus vähemalt üks punktivõrdsuse osapooltest 
osales.
4.4. Eesti MV sarja Parima Klubi auhind antakse klubile / 
koolile, kes saab enim punkte iga klassi üldarvestuse põhjal 
saadud punktide kokku arvutamisel järgneva süsteemi alusel:
4.4.1. 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.
4.4.2. Klubi või kooli purjetajate edukus Eesti MV sarjas
4.4.2.1. Punktiarvestusse pääsevad paatkonnad, kes 2/3-st 
Eesti MV sarja etappidest osavõtnute seas mahuvad Eesti MV-l 
2/3 sisse. 
4.4.2.2. 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. 
4.4.2.3. Iga purjetaja saab oma klubile või koolile tuua 
punkte vaid ühes paadiklassis. 
4.4.2.4. Paatkonna punktid arvutatakse korrutades vastava 
klassi koefitsiendiga. 
4.4.3. 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
49er üld 2,34
F18 üld 2,16

surf Techno293 
U13,U15,U17,O17

1

Formula üld 1,2
RS:X üld 1,3



Lisa 2
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 (HSS Downtown
Sailing  Week  10-12.  juuni)  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 naised
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. Soome regatil arvestatakse Eesti edetabeli punkte
samamoodi nagu Eesti MV sarjas.
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. 


