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1. Eesti MV sarja formaat Optimist klassile ja vastus EOKL pöördumisele

EJL treenerite komisjoni juht Anne-Mari Luik andis ülevaate komisjonis mitmete koosolekute 
käigus toimunud aruteludest Optimist klassi võistlusformaadi osas Eesti Meistrivõistluste 
sarjas ja Eesti Optimist Klassi Liidu vastavasisulise pöördumise analüüsist. Komisjoni 
eesmärk on, et sarja oleks Optimist klassis kaasatud kõik lapsed ning on püütud leida 
parimat võimalikku lahendust, tulles ühtlasi vastu EOKL-i seisukohtadele. Sealjuures on 7 
EOKL-i liikmeks olevat klubi (need, kellel on vähemalt 5 sportlast Eesti MV sarjas) esindatud 
ka treenerite komisjoni koosseisus. Komisjon formuleeris oma 20.12.2019 koosolekul 
üksmeelsete seisukohade põhjal juhatusele ettepaneku Optimist klassi võistlusformaadi osas
Eesti MV sarjas. 
13.01.2020 õhtul esitas aga EOKL-i juhatus uue pöördumise Eesti MV sarja formaadi osas 
Optimist klassis, mis on vastuolus treenerite komisjoni poolt formuleeritud ettepanekuga. 
Juhatus leidis arutelu käigus, et treenerite komisjon on teinud ära väga põhjaliku töö, kuid 
samas on vara teha juhatuses otsus olukorras kus treenerite komisjoni arvamus on 
vastuolus EJL-i liikmeks oleva klassiliidu seisukohtadega. Seetõttu tuleb anda EOKL-i 
juhatusele ja treenerite komisjonile aega vastavat teemat koostöös edasi arutada ning 
püüda jõuda mõlemat osapoolt rahuldava lahenduse ja ühtse seisukohani.

Otsus: EOKL-ile tehakse ettepanek koos treeneritega arutleda veelkord Optimist klassi 
võistlusformaadi üle ja püüda kujundada ühine seisukoht. EJL juhatus ootab vastust 
hiljemalt 14.02, kuna 18.02 toimub järgmine EJL juhatuse koosolek, kus tuleb teha ära lõplik
otsus Optimist klassi võistlusformaadi osas Eesti MV sarjas.

2. Klassipoliitika täiendamine ja Eesti MV sarja võistlusarvestused

Anne-Mari Luik andis ülevaate EJL treenerite komisjoni ettepanekust Eesti MV sarja 
võistlusarvestuste osas. Ettepaneku kohaselt lisandub osadele mitteolümpiaklassidele OPEN 
arvestus ehk kaotatakse regattidel osalemise ülemine vanusepiir, kuid Eesti MV medaleid 
OPEN arvestustes ei anta. Zoom8 klassis langetatakse Eesti MV medalid saava 
võistlusarvestuse ülempiir U17 ja 29er klassis U19 tasemele. Nacra 15 klass tuleb sarja 
juurde, aga stardib koos F18 klassiga. Sarja lisandub 470 klass. RS:X klassis kaob ära U19 
arvestus seoses sellega, et aastast 2024 pole RS:X enam olümpiaklass, mistõttu sinna 
purjelauatreenerite Jaak Lukki ja Aivar Kajaka ning Eesti Purjelaualiidu sõnul enam 
võistlejaid juurde ei tule. Lisandub Techno 293+ klass, mis liidab kokku U17 ja U19 klassid.
Eesti Purjelaualiit arutab lähiajal, kas tuua Eesti MV sarja lisaks treenerite komisjoni 
protokollis kirjas olevatele svertpurjelaudadele ka Formula ja/või Foil klassid.



Otsus: juhatus kinnitas Eesti MV sarja võistlusarvestused vastavalt EJL treenerite komisjoni 
ettepanekule. Punases kirjas OPEN arvestuses Eesti MV medaleid ei anta, aga regattidel 
saab osaleda.

ÜHEPAAT KAHEPAAT SURF
Laser U21, mehed 49er ja 49erFX 

üld/naised,
U23 üld/naised

RS:X üld, naised

Radial U19 üld, U21 
naised, naised 
OPEN!

29er U19 
üld/tüdrukud
OPEN!

Techno+ U19 
üld/naised
OPEN!

4.7 U18 
üld/tüdrukud
OPEN naised!

Feva U18 
üld/tüdrukud,
U14 üld 
OPEN!

Techno U15 
üld/tüdrukud

Zoom8 U17 
üld/tüdrukud
OPEN U20!

F18 ja Nacra 15
üld+U19

Techno U13 
üld/tüdrukud

Q U16 üld/tüdrukud, 
U12 üld/tüdrukud

470 üld+U24

3. Eesti MV sarja formaat ja kalendri kinnitamine

Eesti MV sarja kalendri projekt on läbi arutatud EJL treenerite komisjonis, mille järel rääkis 
Ott läbi ka korraldavate klubidega, kes on oma nõusolekud andnud.

Otsus: juhatus kinnitas 2020 Eesti MV sarja regattide kalendri järgmiselt:
1. Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) 29.-31. mai 2020; klassid Optimist, 
Zoom8, Laser 4.7; korraldaja Saaremaa Merispordi Selts
2. Pärnu Purjetamisnädal 12.-14. juuni 2020; klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 
29er, 49er, F18, 470; korraldaja Pärnu Jahtklubi
3. Baltic Cup Estonia (Pärnu) 12.-14. juuni 2020; surfi klassid; korraldaja Eesti Purjelaualiit
4. Kärdla Race 3.-5. juuli 2020; klassid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470; korraldaja Jahtklubi 
Dago
5. Tallinn Race (Lennusadam, surfile veel üks sadam) 17.-19. juuli 2020; klassid 29er, 49er, 
F18, 470, surfi klassid; korraldajad Eesti 470 Klassiliit ja Eesti Purjelaualiit
6. Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused 14.-16. august 2020; klassid Optimist, Zoom8, Laser 
4.7, Laser Radial, Laser Standard; korraldaja Kalevi Jahtklubi
7. Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) 28.-30. august 2020; klassid Optimist, 
Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard; korraldaja Tallinna Jahtklubi
8. Pärnu Sügisregatt 11.-13. september 2020; klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7; 
korraldaja Pärnu Jahtklubi
9. Tallinna Nädala regatt 18.-20. september 2020; klassid Laser Radial, Laser Standard, RS 
Feva, 29er, 49er, F18, 470, surfi klassid; korraldajad Eesti 470 Klassiliit ja Eesti Purjelaualiit

4. Noorte tippspordi tabeli juhendi kinnitamine

Noorte tippspordi tabeli juhendi muudatuste osas tuli sisend EJL treenerite komisjonilt. 
Muudatused on vanusepiirides: 29er U19 (senise U21 asemel), Techno 293 U19 (senise U17 
asemel). Lisatud on olümpiaklass Nacra 17.
Juhatuses tekkis arutelu lisada noorte tippspordi tabeli juhendisse klass talisurf U20. Talisurfi
harrastamine on viimastel aastatel kõvasti kasvanud ja alaga tegeleb praegu 3 klubi: 
Noblessneri Jahtklubi Purjetamiskool, Aloha Surfiklubi ja Hiiumaa Surfiklubi. Noori on juurde 
tulnud, nad on investeerinud varustusse ning ala areneb. Toimuvad MM-id.



Otsus: juhatus kinnitas muudatustega noorte tippspordi tabeli juhendi. Juhend on esitatud 
protokolli lisas 1. Talisurf U20 lisamise osas noorte tippspordi tabeli juhendisse edastatakse 
tehtud ettepanek Eesti Purjelaualiidule, kelle vastava ettepaneku alusel saaks küsimust 
arutada EJL treenerite komisjon.

5. EJL hooaja lõpetamise kuupäeva kinnitamine

Otsus: EJL hooaja lõpetamine toimub 27. novembril 2020.

6. Muud küsimused

- Tõnu Tõniste kandidatuur EOK presidendi valimistel

Egon teavitas juhatust, et Tõnu Tõniste on teatanud oma kandideerimisest 2020. aasta 
aprillis toimuvatel Eesti Olümpiakomitee presidendi valimistel. Egon lubas kutsuda Tõnu 
Tõniste külla veebruari kuu juhatuse koosolekule.

- Tallinna Merepäevad ja OM 40 tähistamine

Ott andis ülevaate suhtlusest Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ning Tallinna Kultuuriametiga 
2020. aasta Tallinna Merepäevade ja 1980. aasta Tallinna olümpiaregati 40. aastapäeva 
tähistamise teemadel.

lõpp: 17:00

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president



Lisa 1

2020. aasta Noorte Tippspordi Tabeli juhend 2021. aasta toetuste arvutamiseks

Noorte ja juunioride saavutusspordi toetusrahade jagamine klubidele ja
koolidele 2020 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



ühepaadid 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

kahepaadid RS Feva U18 1,8
29er U19 2,16
470 U24 2,34
49er U23, 49erFX U23 2,34
Nacra 17 2,34

purjelaud Techno 293 U13, U15, 
U19

1

RS:X U19 poisid 1,2
RS:X U19 tüdrukud 1,3

jääpurjetamine DN U24 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.

1. Klubi õpilaste arvukus - 100% osavõtt Eesti edetabeli regattidest = 1 
punkt

2. Klubi õpilase edukus Eesti edetabelis - Laser Radial 3.koht = 
1,2(koefitsient)x(10(esikoht)-2(3.koht))=8x1,2(punktisamm))= 9,6 punkti

3. 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.


