
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 177

kuupäev: 22.02.2017
koht: EJL
algus: 15:00
osalejad: Egon Elstein, Lauri Väinsalu, Tõnis Kask, Toomas Tõniste, Triin Sepp, Arnout 
Lugtmeijer
peasekretär: Ott Kallas
partnersuhete juht: Helena Rattus
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:
1. Komisjonide koosseisude kinnitamine ja täiendamine ning komisjonide töökordade 
kinnitamine
2. Eesti MV sarja korraldamise juhendi ja  Eesti edetabeli juhendi kinnitamine
3. Purjetamisakadeemia tegevuste ülevaade
4. Purjetamiskongressi korraldamise ülevaade
5. Koondise toetamise korra täiendamine
6. Sponsorluse struktuuri heaks kiitmine
7. Riiklike spordistipendiumide kandidaadid 2017 I poolaasta
8. Muud küsimused
- Saadjärve Kalevi Jahtklubi EJL liikmeks astumise avaldus

1. Komisjonide koosseisude kinnitamine ja täiendamine ning komisjonide töökordade 
kinnitamine

Juhatus vaatas läbi EJL komisjonide juhtide poolt esitatud ettepanekud komisjonide 
koosseisude osas ja töökordade projektid. 

Otsus: juhatus kinnitas EJL komisjonide koosseisud järgmiselt:
Avamere komisjon:

Peeter Volkov – juht
Tammo Otsasoo – Kalevi Jahtklubi
Raiko Lehtsalu – Pärnu Jahtklubi, asendusliige Karl-Hannes Tagu 
Marko Saarlaid – Saaremaa Merispordi Selts
Indrek Ulla – Jahtklubi Dago, asendusliige Raul Grigorjev
Indrek Viiret – Haapsalu Jahtklubi
Indrek Ilves – Tallinna Jahtklubi
Mikk Köösel – Eesti Folkbootide Flotill

Eero Pank
Peter Šaraškin
Mati Sepp
Piret Salmistu
Karl-Hannes Tagu
Tehnilise komisjoni koosseisu täiendamine: lisada kosseisu Karl-Hannes Tagu.
Tippspordi komisjoni koosseisu täiendamine: lisada koosseisu Matthew Rickard.
Kinnitati EJL treenerite komisjoni töökord (esitatud protokolli lisas 1) ja EJL tippspordi 
komisjoni töökord (esitatud protokolli lisas 2). 

2. Eesti MV sarja korraldamise juhendi ja  Eesti edetabeli juhendi kinnitamine

Ott Kallas andis ülevaate Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2017 sarja korraldamise 
juhendi projektist. Juhend paneb paika sarja korraldamise raamid ning selle alusel 
koostatakse kogu sarjale ühine võistlusteade ja purjetamisjuhised (välja arvatud Baltic 



Cup, mis on Euro Cup'i osaks ja allub antud sarja reeglitele).
Ott Kallas andis ülevaate 2017 Eesti edetabeli projektist.

Otsus: kinnitati Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2017 korraldamise juhend, mida 
täiendatakse edaspidi korraldaja ja EJL vaheliste vastutusalade osas. Juhendi alusel 
koostatakse sarja ühine võistlusteade ja purjetamisjuhised. Purjetamise Eesti 
Meistrivõistlused 2017 korraldamise juhend on esitatud protokolli lisas 3. 
Kinnitati 2017 Eesti edetabeli juhend. Juhend on esitatud protokolli lisas 4.

3. Purjetamisakadeemia tegevuste ülevaade

Ott Kallas andis ülevaate Purjetamisakadeemia vastuvõtukomisjoni tegevusest ning 
akadeemia kandidaatide füüsiliste testide tulemustest.
Arutati akadeemia põhirühma mitte pääsevatele kandidaatidele järelkasvurühma 
moodustamise küsimust. Järelkasvu rühma purjetajad kaasataks vastava treeninggrupi 
tegevusse Eestis toimuva treeningtegevuse raames, välislaagritesse võib neid kutsuda 
korraldusliku ressursi olemasolul ja omafinantseeringuga. Järelkasvu rühmas osalemise 
eesmärk peaks olema põhirühma jõudmine. Audenteses õppivatele purjetajatele peaks 
olema kohustuslik osaleda akadeemia treeningutel täies mahus kas põhirühmas või 
järelkasvu rühmas.
Leiti, et akadeemia temaatikat on oluline käsitleda ka EJL tippspordi komisjonis.

Otsus: kinnitati Purjetamisakadeemia põhigrupi kandidaadid vastavalt 
vastuvõtukomisjoni otsusele. Otsustati luua lisaks akadeemia järekasvu grupp vastava 
põhigrupi juurde ja võtta sinna purjetajad vastu eriotsuse korras. Kiideti heaks 
akadeemia põhigrupi kevadlaagrite organiseerimine vastavalt järgmisele kavale: 
Ühepaadid Palma Eurocup 24. märts - 1. aprill (Laser, Radial)

Hyeres treening ja Eurocup 1.-12. aprill (Laser, Radial)
Hyeres Worldcup 24.-30.aprill (Laser, Radial)

Kahepaadid Palamos treening 17. veebruar - 2. märts (29er)
Cavalaire treening ja Eurocup 7.-17. aprill (29er)
Palma treening 1.-13. märts (49er)
Palma Eurocup 24. märts - 1. aprill (49er)

Surf Palma treening ja Eurocup 19. märts – 1. aprill (RS:X)
Marseilles treening ja EM 2.-13. mai (RS:X)

4. Purjetamiskongressi korraldamise ülevaade

Egon Elstein andis ülevaate 21. aprillil Kumus toimuva Purjetamiskongressi 
korraldustööst.

5. Koondise toetamise korra täiendamine

Toomas Tõniste andis ülevaate EJL tippspordi komisjoni ja treenerite komisjoni 
ettapanekutest koondise toetamise korra täiendamiseks.

Otsus: kinnitati koondise toetamise kord. Purjetamiskoondise tegevuse ja toetuste 
süsteem on esitatud protokolli lisas 5.

6. Sponsorluse struktuuri heaks kiitmine

Helena Rattus andis ülevaate erinevatele sponsorluse tasemetele (kuldsponsor, 
suursponsor, sponsor) pakutavate väljundite projektist. Projekt on hetkel veel töös ning 
seda arendatakse edasi.

Otsus: kiideti heaks sponsorluse struktuuri projekti põhimõtted.

7. Riiklike spordistipendiumide kandidaadid 2017 I poolaasta



Juhatus vaatas läbi 2017.a. I poolaaste riiklike spordistipendiumide kandidaatide projekti.

Otsus: 2017.a. I poolaasta riiklike spordistipendiumide kandidaatidena esitatakse 
järgmised purjetajad: 
Ingrid Puusta – RS:X naiste klassi 2016.a. OM 11. koht, 2016.a. EM 6. koht, 2014.a. MM 
23. koht, 2015.a. eel-olümpia 7. koht, 2015.a. EM 16. koht, 2013.a. EM 16. koht, 
2012.a. OM 15. koht 
Karl-Martin Rammo – Laser klassi 2016.a. OM 21. koht, 2015.a. MM 31. koht, 2013.a. EM
7. koht, 2012.a. OM 18. koht, 2011.a. EM 10. koht, 2011.a. Suveuniversiaad 4. koht, 
2009.a. juunioride EM 4. koht 
Deniss Karpak – Finn klassi 2016.a. OM 20. koht, 2016.a. MM 13. koht, 2016.a. EM 39. 
koht, 2015.a. MM 11. koht, 2015.a. EM 14. koht, 2014.a. MM 18. koht, 2014.a. EM 24. 
koht, 2013.a. MM 14. koht, 2013.a. EM 12. koht, 2012.a. OM 11. koht, 2012.a. MM 11. 
koht, 2012.a. EM 6. koht 
Vaiko Vooremaa – DN klassi 2016.a. MM 3. koht, 2014.a. EM 2. koht 
Georg Paomees – Ice Optimist klassi 2017.a. MM 1. koht 
Eigo Helimets – DN klassi juunioride 2017.a. MM 2. koht
Daniel Rüütel - Ice Optimist klassi 2016.a. MM 1. koht, 2017.a. MM 2. koht
Joosep Laus – DN klassi juunioride 2017.a. EM 2. koht
Kevin Grass – DN klassi juunioride 2015.a. MM 1. koht, 2017.a. MM 3. koht
Keith Luur – Zoom8 klassi 2016.a. MM 4. koht, 2015.a. EM 1. koht, DN klassi juunioride 
2017.a. EM 3. koht, Ice Optimist klassi 2015.a. MM 1. koht 
Olev Oolup ja Andrus Padu – Monotüüp XV klassi 2017.a. EM 3. koht

8. Muud küsimused

- Saadjärve Kalevi Jahtklubi EJL liikmeks astumise avaldus

Juhatus vaatas läbi Saadjärve Kalevi Jahtklubi EJL liikmeks astumise avalduse koos 
lisadokumentidega.

Otsus: Saadjärve Kalevi Jahtklubil palutakse esitada lisaks oma arengu-/tegevuskava, 
mille laekumise järel arutatakse küsimust uuesti.

lõpp: 17:10

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president



Lisa 1

EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU TREENERITE KOMISJONI TÖÖKORD

1. Treenerite komisjoni tegevuse eesmärk ja ülesanded
1.1. Treenerite komisjon on Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) purjetamise algõppe ja võistlusspordi valdkonna 
spetsialistide kogu, millel on EJL-i struktuuris nõuandev roll.
1.2. Treenerite komisjoni ülesandeks on oma valdkonnas kavandada EJL-i tegevusi ning valmistada ette 
vastavaid EJL-i juhatuse otsuste projekte järgmistel teemadel:
- üle-eestilise noorte- ja olümpiaklasside regattide kalendri koordineerimine
- spordi toetamise põhimõtete välja töötamine
- klassipoliitika välja töötamine
- Eesti meistrivõistluste ja Eesti edetabelite juhendite välja töötamine
- koondise kandidaatide nimetamine kuni 16.a. vanuste purjetajate klassides

2. Treenerite komisjoni töökorraldus
2.1. Treenerite komisjoni seisukohad kujundatakse välja koosoleku vormis. Koosolek viiakse läbi ühisesse ruumi 
kogunedes, Skype'i teel või e-posti teel.
2.2. Treenerite komisjoni koosolek kutsutakse kokku vajadusepõhiselt e-posti teel, soovitavalt nädalase 
etteteatamisega. Koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees komisjoni liikme ettepanekul.
2.3. Treenerite komisjoni koosoleku kutsega koos esitatakse koosoleku päevakord. Koosoleku päevakorda võib 
lisada koosoleku käigus punkte, kui koosoleku aegraamid seda võimaldavad. 
2.4. Treenerite komisjoni koosoleku materjal saadetakse komisjoni liikmetele välja soovitavalt päev enne 
koosoleku toimumist.
2.5. Treenerite komisjoni koosolekut juhib komisjoni esimees. Komisjoni esimehe äraolekul juhib koosolekut 
esimehe poolt nimetatud komisjoni liige.
2.6. Treenerite komisjoni liiget võib tema äraoleku korral asendada komisjoni koosolekul teine sama klubi treener, 
juhul kui komisjoni liige on sellest komisjoni esimeest eelnevalt teavitanud.
2.7. Treenerite komisjoni koosolekud on kinnised. Vajadusel lubatakse koosolekule külalisi.
2.8. Treenerite komisjon võib vajadusel moodustada väiksemaid töögruppe projektide ettevalmistamiseks.
2.9. Treenerite komisjoni otsused tehakse konsensuslikkuse põhimõttel. Komisjoni liikmete eriarvamused 
märgitakse üles koosoleku protokolli.
2.10. Treenerite komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollid avalikustatakse veebilehel www.puri.ee.



Lisa 2

EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU TIPPSPORDI KOMISJONI TÖÖKORD

1. Tippspordi komisjoni tegevuse eesmärk ja ülesanded
1.1. Tippspordi komisjon on Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) tippspordi valdkonna spetsialistide kogu, millel on EJL-i 
struktuuris nõuandev roll.
1.2. Tippspordi komisjoni ülesandeks on oma valdkonnas kavandada EJL-i tegevusi ning valmistada ette 
vastavaid EJL-i juhatuse otsuste projekte järgmistel teemadel:
- olümpiaklasside ja üle 16.a. vanuste purjetajate klasside valdkonna juhtimine
- koondise kandidaatide nimetamine
- koondise rahastamise põhimõtete väljatöötamine
- akadeemia töö nõustamine

2. Tippspordi komisjoni töökorraldus
2.1. Tippspordi komisjoni seisukohad kujundatakse välja koosoleku vormis. Koosolek viiakse läbi ühisesse ruumi 
kogunedes, Skype'i teel või e-posti teel.
2.2. Tippspordi komisjoni koosolek kutsutakse kokku vajadusepõhiselt e-posti teel, soovitavalt nädalase 
etteteatamisega. Koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees komisjoni liikme ettepanekul.
2.3. Tippspordi komisjoni koosoleku kutsega koos esitatakse koosoleku päevakord. Koosoleku päevakorda võib 
lisada koosoleku käigus punkte, kui koosoleku aegraamid seda võimaldavad. 
2.4. Tippspordi komisjoni koosoleku materjal saadetakse komisjoni liikmetele välja soovitavalt päev enne 
koosoleku toimumist.
2.5. Tippspordi komisjoni koosolekut juhib komisjoni esimees. Komisjoni esimehe äraolekul juhib koosolekut 
esimehe poolt nimetatud komisjoni liige.
2.6. Tippspordi komisjoni liiget võib tema äraoleku korral asendada komisjoni koosolekul teine sama klubi treener,
juhul kui komisjoni liige on sellest komisjoni esimeest eelnevalt teavitanud.
2.7. Tippspordi komisjoni koosolekud on kinnised. Vajadusel lubatakse koosolekule külalisi.
2.8. Tippspordi komisjon võib vajadusel moodustada väiksemaid töögruppe projektide ettevalmistamiseks.
2.9. Tippspordi komisjoni otsused tehakse konsensuslikkuse põhimõttel. Komisjoni liikmete eriarvamused 
märgitakse üles koosoleku protokolli.
2.10. Tippspordi komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollid avalikustatakse veebilehel www.puri.ee.
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Purjetamise Eesti meistrivõistlused 2017 korraldamise
juhend

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

RS Feva, 29er, 49er, F18, Techno 293, RS:X, Formula

1. Eesti meistrivõistluste sarja regatid 2017. aastal
kollaseks märgitud klassid sõidavad regatil finaalsõite
1) 26-28. mai Kalev Jahtklubi meistrivõistlused, 
Kalev Jahtklubi, korraldaja KJK, klassid Laser Radial, Laser 
Standard, F-18
2) 2.-4. juuni Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, 
Roomassaare sadam, korraldaja SMS, klassid Optimist, Zoom8, 
Laser 4.7, Techno 293, RS:X, Formula
3) 9.-11. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu 
Jahtklubi, korraldaja PJK, klassid RS Feva, 29er, F18
4) 16.-18. juuni Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi,
korraldaja EPL, klassid Techno 293, RS:X, Formula 
(finaalsõitude toimumine on arutamisel)
5) 14.-16. juuli Tallinn Race, Lennusadam, korraldaja 
EJL, klassid RS Feva, 29er, 49er
6) 25.-27. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, 
Lohusalu sadam, korraldaja TJK, klassid Optimist, Zoom8, Laser
4.7, Laser Radial, Laser Standard
7) 8.-10. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu, korraldaja PJK, 
klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7
8) 22.-24. september Tallinna Nädala regatt, Tallinn, 
korraldaja 470 Liit, klassid Laser Radial, Laser Standard,  RS
Feva, 29er, 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. 2002 või hiljem
- Optimist U16 tüdrukud
- Optimist U13 sünd. 2005 või hiljem
- Optimist U13 tüdrukud
2) Zoom8 U20 üldarvestus sünd. 1998 või hiljem
- Zoom8 U20 tüdrukud



3) Laser 4.7 U18 üldarvestus sünd. 2000-2005
- Laser 4.7 U18 tüdrukud
4) Laser Radial üldarvestus sünd. 2002 või varem (Eesti MV 
medaleid ei anta)
- Laser Radial naised sünd. 2002 või varem
- Laser Radial U21 tüdrukud sünd. 1997-2002
- Laser Radial U19 sünd. 1999-2002
5) Laser Standard üldarvestus sünd. 2000 või varem
- Laser Standard U21 juuniorid sünd. 1997-2000
6) RS Feva üldarvestus (Eesti MV medaleid ei anta)
- RS Feva U18 sünd. 2000 või hiljem
- RS Feva U18 tüdrukud 
- RS Feva U14 sünd. 2004 või hiljem
8) 29er üldarvestus (Eesti MV medaleid ei anta)
- 29er U21 sünd. 1997 või hiljem
- 29er U21 tüdrukud 
9) 49er üldarvestus
- 49erFX
- 49er U23 juuniorid sünd. 1993 või hiljem
10) F18 üldarvestus
11) Techno 293 Minim U13 üldarvestus sünd. 2005 või hiljem
12) Techno 293 Junior U15 üldarvestus sünd. 2003 või hiljem
13) Techno 293 Youth U17 üldarvestus sünd. 2001 või hiljem
14) RS:X üldarvestus
- RS:X naised
- RS:X U19 sünd. 1999 või hiljem
15) Formula üldarvestus
- Formula naised
- Formula Master meesvõistlejad sünd. 1981 ja varem, ning 
naisvõistlejad sünd. 1986 ja varem
- Formula Grand Master meesvõistlejad sünd. 1971 ja varem, 
ning naisvõistlejad sünd. 1976 ja varem
- Formula U20 sünd. 1998 või hiljem
- Formula U17 sünd. 2001 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. EJL Eesti MV sarjal on üks ja ühine võistlusteade ja 
purjetamisjuhised millele lisandub iga regati jaoks erisusi 
täpsustav lisa, v.a. Eesti Balti Karikas etapil on 
eraldiseisev võistlusteade ja purjetamisjuhised.
3.5. Regati korraldaja esitab EJL-i kinnitamiseks 
võistlusteate ja purjetamisjuhiste lisa projekti hiljemalt 2 
kuud 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. 
Vastavast ajalisest kattumisest peab võistleja teavitama EJL-i
vähemalt 1 kuu enne regati esimest päeva.
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 olla kõrgem 
osavõtutasu.
3.12. Regattidel järgitakse World Sailing 2017-2020 
Purjetamise Võistlusreegleid, Purjetamisvarustuse reegleid ja 
klassireegleid.
3.13. Regati võistlussõitudele eelneva varustuse kontrolli 
käigus võidakse kontrollida mõõdukirja ja varustuse vastavust 
klassireeglitele ning
vajadusel signeeritakse klassireeglitele vastavad eelnevalt 
mõõdetud purjed.
3.14. 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.
3.15. Regati võistlusjuhi, peasekretäri, protestikomitee 
esimehe ja mõõtja ametikohal töötaval võistlusametnikul peab 
olema vähemalt vastav rahvuslik kategooria.
3.16. Regati korraldusmeeskonna koosseis tuleb teatada EJL-le 
vähemalt 1 kuu enne regati algust.
3.17. Regati korraldaja on kohustatud EJL-i nõudmisel esitama 
EJL-ile regati eelarve tulude ja kulude lõikes.
3.18. 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.
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2017. aasta Eesti edetabeli juhend

Klassid: Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Finn
RS Feva, 29er, 49er, 49erFX, 470, 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 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 U23
49er U23
49erFX U23
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. 
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Purjetamiskoondise tegevuse ja toetuste süsteem
(rakendub toetuste maksmisel alates 2017. aastast eelmise aasta tulemuste

alusel)

1.Purjetamiskoondise tegevuse põhimõtted
1.1. Koondise liikmed ja kandidaadid esitab Optimist, Zoom8, Laser 4.7, 
Techno293, RS Feva klassides treenerite komisjon ja Laser Radial, Laser 
Standard, Finn, 29er, 49er, 470, RS:X klassides tippspordi 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. 
Koondise liikmeks kinnitatud sportlane kes jätkab uuel hooajal uues klassis 
nimetatakse koondise kandidaadiks ja teda toetatakse uues klassis koondise 
liikmega võrdses mahus. Kõigis klassides nimetatakse kuni 3 naiste ja meeste 
paatkonda koondisesse, v.a. Optimistil kuni 4 nais- ja meespurjetajat.
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 U23
RS Feva U18
29er U19 ja U21
470 U234
49erFX U23
49er U23
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 toetus tulemuse eest
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 500 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 täiskasvanute 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;
3.2. OM-klasside toetus tulemuse eest
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
aastane sportlase toetus 1300 EUR
3.3. Üldised põhimõtted
Kahepaadiklasside koefitsient on sportlase toetuse osas 1,8.
OM-klasside tulemustoetuste sportlaste osa makstakse välja toetusena 
sporditegevuse kulude katmiseks. 


