
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 173

kuupäev: 22.11.2016
koht: EJL
algus: 15:00
osalejad: Triin Sepp, Toomas Tõniste, Jüri Käo, Egon Elstein
peasekretär: Ott Kallas
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:
1. EJL hooaja lõpetamise korraldamine
2. EJL teenetemärkide omistamine
3. Aasta Parimate kinnitamine
4. Noorte tippspordi tabeli kinnitamine ja 2017 juhendi kinnitamine
5. 2017 Eesti MV sarja võistluskalendri kinnitamine
6. World Sailing konverentsi ülevaade
7. Liidupäeva läbiviimine
8. Koondise toetussüsteemi kinnitamine

1. EJL hooaja lõpetamise korraldamine

Juhatus vaatas läbi EJL hooaja lõpetamise ürituse ajakava.

2. EJL teenetemärkide omistamine

Juhatus arutas EJL teenetemärkide omistamist vastavalt EJL märkide statuudile.

Otsus: kinnitati EJL teenetemärgi saajad 2016. aastal vastavalt EJL märkide statuudile. 

3. Aasta Parimate kinnitamine

Juhatus vaatas läbi EJL liikmete poolt esitatud Aasta Parimate nominentide nimekirja. 

Otsus: kinnitati 2016. aasta parimad järgmistes kategooriates: Aasta Purjetaja, Aasta 
Jääpurjetaja, Aasta Surfar, Aasta Võistkond, Aasta Üllataja, Aasta Treener, Aasta 
Võistlusametnik, Aasta Tegu. 

4. Noorte tippspordi tabeli kinnitamine ja 2017 juhendi kinnitamine

Ott Kallas andis ülevaate noorte tippspordi tabelist 2016, mille põhjal makstakse 
klubidele välja 2017. aasta noortespordi toetused. 
Ott Kallas esitas EJL treenerite komisjoni poolse ettepaneku 2017 noorte tippspordi tabeli
juhendi kinnitamiseks.

Otsus: kinnitati noorte tippspordi tabel 2016 ja 2017. aasta noorte tippspordi tabeli 
juhend 2018. aasta toetuste arvutamiseks. Tabel on esitatud protokolli lisas 1 ja juhend 
lisas 2.

5. 2017 Eesti MV sarja võistluskalendri kinnitamine

Ott Kallas andis ülevaate EJL treenerite komisjonis paika pandud ning korraldavate 
klubidega läbi räägitud 2017 Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja regattide kalendrist.

Otsus: juhatus kinnitas 2017 Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja regatid:
26.-28. mai Kalev Jahtklubi meistrivõistlused, Tallinn; klassid Laser Radial, Laser 



Standard, F-18
2.-4. juuni Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare; klassid Optimist, Zoom8, 
Laser 4.7, Techno 293, RS:X, Formula
9.-11. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu; klassid RS Feva, 29er, F-18
16.-18. juuni NeilPryde Baltic Cup, Tallinn; klassid Techno 293, RS:X, Formula
14.-16. juuli Tallinn Race, Tallinn; klassid RS Feva, 29er, 49er
25.-27. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu; klassid Optimist, Zoom8, 
Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard
8.-10. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu; klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7
22.-24. september Tallinna Nädala regatt, Tallinn; klassid Laser Radial, Laser Standard, 
RS Feva, 29er, 49er, F-18, Techno 293, RS:X, Formula

6. World Sailing konverentsi ülevaade

Egon Elstein ja Ott Kallas andsid ülevaate novembri alguses Hispaanias Barcelonas 
toimunud World Sailing aastakonverentsil käsitletud olulisematest teemadest, sealhulgas 
presidendivalimistest.

7. Liidupäeva läbiviimine

Arutati 22.11.2016 Liidupäeva korralduslikke küsimusi.

8. Koondise toetussüsteemi kinnitamine

Ott Kallas andis ülevaate uuest koondise toetussüsteemi projektist. Senise koondise 
toetussüsteemiga võrreldes seisneb olulisim muudatus 1 ja 2 taseme sportlaste 
treenerite toetamise kaotamises seoses EOK toetussüsteemi muutumisega, mis juba 
toetab samu treenereid 600 euroga kuus. Samas EOK uus toetussüsteem ei näe enam 
ette vanemtreeneri toetust, seega kokkuvõttes puudub EJL eelarve kate ja vajadus 
toetada 1 ja 2 taseme sportlaste treenereid topelt.

Otsus: kinnitati muudetud Purjetamiskoondise tegevuse ja toetuste süsteem, mis 
rakendub toetuste maksmisel alates 2017. aastast eelmise aasta tulemuste alusel. 
Toetussüsteem on esitatud protokolli lisas 3.

lõpp: 15:40

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president



Lisa 1

Noorte tippspordi tabel 2016



Lisa 2

2017. aasta Noorte Tippspordi Tabeli juhend 2018. aasta toetuste
arvutamiseks

Noorte ja juunioride saavutusspordi toetusrahade jagamine klubidele ja
koolidele 2017 tulemuste põhjal

1. Klubi või kooli õpilaste arvukus 
1.1. Iga purjetaja, kes on osa võtnud vähemalt 2/3 ühe klassi peetud Eesti 
noorte ja juunioride edetabeli võistlustest, annab klubile või koolile ühe 
punkti. 
1.2. Iga purjetaja saab oma klubile või koolile tuua punkte ühes 
purjetamise klassis ja ühes jääpurjetamise klassis.
1.3. “DN” ja “Optiliu” edetabelisse pääsemiseks peab olema peetud 3 
edetabeli võistlust.
1.4. Klubi toetuse summa on vähemalt 500 eurot kui vähemalt 3 antud klubi 
purjetajat osalevad 2/3 ühe klassi peetud Eesti noorte ja juunioride 
edetabeli võistlustel.
1.5. Osavõtnuks loetakse purjetaja, kes on regatil vähemalt ühe sõidu 
lõpetanud.

2. Klubi või kooli õpilaste edukus Eesti edetabelis noorte ja juunioride 
seas 
2.1. Tabelisse pääsevad noorte ja juunioride klasside paatkonnad, kes 2/3-
st Eestis peetud noorte ja juunioride edetabeli võistlustest osavõtnute 
seas mahuvad edetabeli 2/3 sisse.
2.2. Tabelisse pääsevad olümpiaklassi juunioride paatkonnad, kes on osa 
võtnud vähemalt 2/3 ühe klassi peetud Eesti olümpiaklassi juunioride 
edetabeli võistlustest.
2.3. Iga klassi edetabeli 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. 
2.4. “DN” ja “Optiliu” edetabelisse pääsemiseks peab olema peetud 3 
edetabeli võistlust. 
2.5. Iga purjetaja saab oma klubile või koolile tuua punkte ühes 
purjetamise klassis ja ühes jääpurjetamise klassis. 
2.6. Paatkonna punktid arvutatakse korrutades vastava klassi 
koefitsiendiga.
2.7. Osavõtnuks loetakse purjetaja või paatkond, kes on regatil vähemalt 
ühe sõidu lõpetanud.

3. Klubi või kooli õpilaste edukus noorte ja juunioride rahvusvahelistel 
tiitlivõistlustel
3.1. Kui MM-l või EM-l paatkond saavutab tulemuse, mis mahub 50% sisse 
võistelnud võistlejaist, saab ta punkte järgneva süsteemi alusel. 
Maailmameister saab 30 punkti ja Euroopa meister saab 25 punkti. 
Punktisammuks saab esikoha punktisumma ja 50% sisse mahtunud jahtide arvu 
jagatis. 
3.2. Punkte antakse ainult ametlike tulemuste põhjal. 
3.3. Rahvusvahelisel tiitlivõistlusel noorte tippspordi tabeli 
vanusekategooriale vastavate tulemuste puudumisel kasutatakse vastava 
klassi „open“ kategooria tulemusi.
3.4. Punkte saab tuua mitmes erinevas klassis. 
3.5. MM ja EM lähevad arvesse kui antud noorte ja juunioride klassi 
võistlusarvestuses võistleb vähemalt 15 riiki või 5 riiki ja 30 paati.
3.6. MM ja EM lähevad arvesse kui antud olümpiaklassi juunioride 
võistlusarvestuses võistleb vähemalt 5 riiki.
3.7. Paatkonna punktid arvutatakse korrutades vastava klassi koefitsendiga.



3.8. Osavõtnuks loetakse purjetaja, kes on regatil vähemalt ühe sõidu 
lõpetanud.

4. Vanusekategooriad ja koefitsiendid
KLASSI 
VANUSEKATEGOORIA

KOEFITSIENT

ühemehepaadid Optimist U16 1
Zoom8 Eesti edetabel 
U17

1

Zoom8 rahvusvahelised
tiitlivõistlused U20

1

Laser 4.7 U18 1
Laser Radial U19 1,2
Laser Radial tüdrukud
U21

1,3

Laser Standard U21 1,3
Finn U23 1,3

kahemehepaadid RS Feva U18 1,8
29er Eesti edetabel 
U21

2,16

29er rahvusvahelised 
tiitlivõistlused U19 
ja U21

2,16

470 U24 2,34
49er U24, 49erFX U24 2,34

purjelaud Techno 293 U13, U15, 
U17

0,8

RS:X U19 1
jääpurjetamine DN U22 0,3

Ice-Opti U17 0,3

5. Klubidest/koolidest ülemineku reeglid
Hooaja vältel klubist/koolist lahkunud õpilase punktid lähevad 100% 
endisele klubile.
5.1 Järgmisel aastal saab vana klubi 50% ja uus klubi 50% õpilase 
väljateenitud punktidest.
5.2. Kolmandal aastal saab vana klubi 25% ja uus klubi 75% õpilase 
väljateenitud punktidest.
5.3. Klubiline liikmelisus määratakse purjetajapoolse kirjaliku teatega 
Eesti Jahtklubide Liitu hiljemalt eelneva aasta 1. detsembriks.

Näidisarvutus:
Saaremaa Merispordi Seltsi purjetaja Kaarel Kruusmägi 2005. aasta tulemuste
põhjal.
Klubi õpilaste arvukus - 100% osavõtt Eesti edetabeli regattidest = 1 punkt
Klubi õpilase edukus Eesti edetabelis - Laser Radial 3.koht = 

1,2(koefitsient)x(10(esikoht)-2(3.koht))=8x1,2(punktisamm))= 9,6 punkti
Klubi õpilase edukus MM-l ja EM-l:

Zoom8 MM 6.koht = 1(koefitsient)x30(esikoht)-
5(6.koht)x0,909(punktisamm)= 25,45 punkti
Zoom8 EM 1.koht = 1(koefitsient)x25(esikoht)= 25 punkti

 klubi klass nimi arv edetabel mm em kokku
 SMS Zoom8 Kaarel Kruusmägi   25,45 25 50,45
 SMS Radial Kaarel Kruusmägi 1 9,6   10,6
Saaremaa Merispordi Selts Kaarel Kruusmägi näitel kokku 61,05 punkti.



Lisa 3

Purjetamiskoondise tegevuse ja toetuste süsteem
(rakendub toetuste maksmisel alates 2017. 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. Kahepaadi 
koondislase staatus ja toetus (pool paatkonna toetusest) säilib ka juhul, kui 
antud paatkonna liige sõidab uuel hooajal uue meeskonna liikmega.
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 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 U24
49erFX U24
49er U24
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 baastoetust kasutatakse  koondise ja 
Purjetamisakadeemia välislaagrite ja regattide finantseerimiseks.

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
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
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 sportlaste osa makstakse välja toetusena 
sporditegevuse kulude katmiseks. 


