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1. Koondise kandidaatide ja EOK OM ettevalmistuse nimekirja 
kinnitamine 
 
Juhatus vaatas läbi treenerite komisjoni poolt esitatud koondise 
kandidaatide nimekirja ettepaneku 2010. aastaks. 
 
Otsus: juhatus otsustas 2010.a. koondise kandidaatide nimekirja kinnitada 
järgmised purjetajad: 
Optimist: Karl Kask 
    Hardo Niit 
    Taavi Valter Taveter 
Tüdrukud: Lisanna Unt 
   Kristina Erisalu 
Zoom8: Roland Mik 
   Sten Christian Taal 
   Mihkel Väli 
Tüdrukud: Kätlin Tammiste 
    Lotta Koov 
    Marilyn Koitnurm 
Laser Radial juuniorid: Sten-Mark Bachmann 
      Stenver Sondla 
Tüdrukud: Anna Pohlak 
Laser Standard juuniorid: Martin Sepp 
          Henri Ingelman 
Laser Radial naised: Anne-Mari Luik 
Laser Standard: Argo Vooremaa  



Karl-Martin Rammo 
       
Finn: Deniss Karpak 
        Lauri Väinsalu 
470 naised: Marjaliisa Umb – Elise Umb 
470 mehed: Henri Tauts – Marko Pomerants  
49er: Tõnis Haavel – Lenart Kivistik 
Techno 293 U15: Karl-Erik Saarm 
Techno 293 U17: Nikita Rom 
Tüdrukud: Betti Vainküla 
RS:X: Johannes Ahun 
  Kevin Jakobson 
Naised: Ingrid Puusta 
Eelpoolnimetatud sportlastega alustatakse koondislase lepingu sõlmimise 
protsessi. 
 
Juhatus vaatas läbi EOK-le koostatud OM ettevalmistuse tabeli.  
 
Otsus: Juhatus kinnitas EOK OM ettevalmistuse toetuse nimekirja 2010. 
aastaks:  esimesele viiele kohale Deniss Karpak, Karl-Martin Rammo, Argo 
Vooremaa, Marjaliisa Umb, Elise Umb, kuues koht jagatakse Johannes 
Ahuni ja Lauri Väinsalu vahel. Toetused eraldatakse sportastele vastavalt 
EOK-EJL lepingule aastaks 2010. 
 

2. Klasside tippspordi tabeli ja koondise finantseerimise juhendi 
kinnitamine 

 
Otsus: juhatus otsustas kinnitada klasside tippspordi tabeli ja 
purjetamiskoondise juhendi 2010. aastaks (2009. aasta tulemuste põhjal). 
Juhend on esitatud protokolli lisas 1. 
 

3. Eesti KV osavõtumaksud ja võistlusametnike tasude kinnitamine 
 

Peasekretär Ott Kallas tutvustas juhatusele võistlusametnike komisjoni 
seisukohti Eesti KV osavõtumaksude ja võistlusametnike tasude küsimuses. 
Komisjoni poolt esitatud ettepanekud olid järgmised: 
Mitte atesteeritud ametnike päevarahasid ei kinnitata ning see jääb 
korraldaja otsustada. 

Võistlusametniku päevatasu summa vabariiklikel võistlustel sõltuvalt 
ametist ja litsentsi kategooriast tasutakse kas rahas ja/või kulusid 
kompenseerides – transport, toit, elamine, jms. 

Võistlusametnike tasumäärade vähendamine võrreldes 2009. aastaga 10% 
võrra ei saavutanud võistlusametnike komisjonis konsensust. 

 
Otsus: juhatus otsustas kinnitada atesteeritud võistlusametnike 
päevatasud 2010. aastal järgmiselt: 

Klubi võistlusametnik  1,0 500 

PVJ või PKE või PVK   1,2 600 

Rahvuslik võistlusametnik  1,5 750 

PVJ või PKE või PVK   1,9 950 

Rahvusvaheline võistlusametnik 2,1 1050 

PVJ või PKE või PVK   2,5 1250 
Mitte atesteeritud ametnike päevarahasid ei kinnitata ning nende 
maksmine jääb võistluse korraldaja otsustada. 



Võistlusametniku päevatasu summa vabariiklikel võistlustel sõltuvalt 
ametist ja litsentsi kategooriast tasutakse kas rahas ja/või kulusid 
kompenseerides – transport, toit, elamine, jms. 

EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karika regattide osavõtumakse otsustati 
2010. aastal mitte tõsta. 

 

4. Eesti edetabeli juhendi kinnitamine 
 

Otsus: juhatus otsustas kinnitada 2010.a. Eesti edetabeli juhendi. Juhend 
on esitatud protokolli lisas 2. 
 

5. Eesti MV juhend noorte- ja olümpiaklassidele 
 

Otsus: juhatus otsustas kinnitada Eesti meistrivõistlused noorte- ja 
olümpiaklassides 2010 juhendi. Juhend on esitatud protokolli lisas 3. 
 

6. Olümpiapurjetamise Eesti Karika korraldamise juhendi kinnitamine 
 
Otsus: juhatus otsustas kinnitada Olümpiapurjetamise Eesti Karikas 2010 
korraldamise juhendi. Juhend on esitatud protokolli lisas 4. 
 

7. Sportlase toetuse kriteeriumide kinnitamine 
 
Otsus: juhatus otsustas kinnitada EJL sportlase toetuse kriteeriumid 2010. 
Kriteeriumid on esitatud protokolli lisas 5. 
 

8. Noorte tippspordi tabeli juhendi kinnitamine 
 
Otsus: juhatus otsustas kinnitada 2010. aasta Noorte Tippspordi Tabeli 
juhendi 2011. aasta toetuste arvutamiseks. Juhend on esitatud protokolli 
lisas 6. 
 

9. EJL võistlustele lähetamise valiksüsteem 
 
Otsus: juhatus otsustas kinnitada EJL purjetamiskoondise võistlustele 
lähetamise valiksüsteemi. Valiksüsteem on esitatud protokolli lisas 7. 
 

10. Klassipoliitika arutelu 
 
Peasekretär Ott Kallas tutvustas 19.01 toimunud klubide juhtide koosolekul 
kahemehepaatide klassipoliitika teemal võetud seisukohti:  
Jõuti seisukohale, et juunioride tasandil jääb 2012. aasta lõpuni EJL 
klassipoliitikas arendatavaks kahemehepaatide klassiks 420 purjetajatele 
vanuses 16-18 aastat, kuna see on OM-klassi 470 ettevalmistav jahiklass. 
Samuti on Eestis juba olemas neli 420 klassi paati. Paate soetatakse klubide 
vahenditest ning klass osaleb Eesti karikasarjas. 
Kõik klubid olid arvamusel, et noorte tasandil on vaja tuua sisse noorte 
kahemehe paadiklass purjetajatele vanuses 13-15 aastat selleks, et 
kahemehepaatide rida oleks klassipoliitika püramiidis täiuslik ning et lapsi 
rohkem purjetamisse tuua. Füüsiliste ja vaimsete omaduste poolest sobib 
kahemehepaatidele märksa rohkem erinevat tüüpi purjetajaid kui 
ühemehepaatidele. Jõuti ühisele otsusele, et selleks klassiks võiks olla RS 
Feva (küll aga tuleks enne lõplikku otsustamist Liidu esindajal paadiga 
põhjalikumalt tutvumas käia). Noorte kahemehepaatide ostu rahastamiseks 



tuleks leida sarnane finantsskeem, mis on praegu kasutusel LHV projekti 
puhul, kuna klubid ei ole hetkel võimelised oma vahenditest neid paate 
täies mahus välja ostma. 
Juhatus leidis arutelu käigus, et EJL toetab RS Feva projekti 
käimatõmbamist Eestis ning aitab kaasa selleks finantsskeemi loomisel, 
kuid rahalised kohustused peaks paatide ostul iga klubi/kool siiski ise 
võtma. Võimalusel tuleks paatide ostuks luua LHV Optimiste projekti 
sarnane finantseerimise skeem. 
 
Otsus: juhatus otsustas, et juunioride tasandil jääb EJL klassipoliitikas 
vähemalt 2012. aasta lõpuni kahemehe paadiklassiks 420. Noorte tasandil 
püütakse kaasa aidata RS Feva klassi arendamisele Eestis. Selleks tehti EJL 
peasekretärile ülesandeks luua klubidevaheline töögrupp, kuhu kuuluvad ka 
SMS, PJK, ROPK, TJK, KJK esindajad, kellega koostöös 1. aprilliks 2010 
töötada välja RS Feva arendusprojekt. 
 

11. Muud küsimused 
- 2007. aasta Eesti Aasta Parima Noorsportlase Olümpiamängudeks 

ettevalmistumise stipendiumi konkursi välja kuulutamine 

Otsus: juhatus otsustas kuulutada välja 2007. aasta Eesti Aasta Parima 
Noorsportlase Olümpiamängudeks ettevalmistumise stipendiumi konkursi: 

Eesti Jahtklubide Liit kuulutab 2007. aastal Eesti Aasta Parima 
Noorsportlase tiitli pälvinud purjetajatele välja stipendiumikonkursi  
"2007.a. Eesti Aasta Parima Noorsportlase Olümpiamängudeks 
ettevalmistuse stipendium."  

Stipendiumi suurus on 10 000 krooni kuus ajavahemikus jaanuar 2010 - 
detsember 2010. 

Stipendiumi rahastatakse Eesti Olümpiakomitee/AS A. Le Coq'i poolt Eesti 
Jahtklubide Liidule eraldatud toetusest.  

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Jahtklubide Liidule hiljemalt 
23. jaanuariks 2010.a. aadressil: Regati pst 1, 11911 Tallinn või faksil 639 
8960.  

Avalduses tuleb ära märkida taotleja isikuandmed, kontaktandmed, 
tulemused. 
 
 

lõpp: 17.00 
 
 
 
Jüri Käo 
Eesti Jahtklubide Liidu president
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Klasside Tippspordi tabeli ja Purjetamiskoondise juhend 2010. aastaks 
(2009. aasta tulemuste põhjal) 

 
1. Klassi sportlaste arvukus Eesti edetabelis 
1.1. Iga noorte või juunioride paatkond, kes on osa võtnud kõigist oma klassis peetud 
Eesti edetabeli võistlustest, annab klassile ühe punkti. 
Näide: Klass Optimist 29 paati = 29 punkti 
1.2. Iga paatkond, kes ei toonud klassile arvukuse punkti käesoleva juhendi punkti 1.1. 
alusel ja on osa võtnud vähemalt 2/3 oma klassis peetud Eesti edetabeli võistlustest, 
annab täiskasvanute klassile ühe punkti. 
Näide: Klass Laser Standard 9 paati – 4 juuniori = 5 paati = 5 punkti 
 
2. Klassi sportlaste edukus Euroopa meistrivõistlustel, maailmameistrivõistlustel ja 
Olümpiamängudel 
2.1. Kui EM-l paatkond saavutab tulemuse, mis mahub 50% sisse võistelnud võistlejaist, 
toob ta klassile punkte järgneva süsteemi alusel. 1. koht toob 25 punkti. Iga järgnev 
paatkond toob punkte eelnevaga võrreldes punktisammu võrra vähem. Viimane 50% 
sisse mahtunud paatkond toob punktisammu võrra punkte. Punktisammuks on esikoha 
punktisumma ja 50% sisse mahtunud paatkondade arvu jagatis.  
Näide: Klass Zoom8 Roland Mik 10.koht 
paatide arv = 63 
50% sisse mahtunud paatide arv = 31 
esikoht = 25 punkti 
31.koht = 0,81 punkti 
10.koht toob klassile Zoom8 poisid 17,7 punkti 
2.2. Kui MM-l paatkond saavutab tulemuse, mis mahub 50% sisse võistelnud võistlejaist, 
toob ta klassile punkte järgneva süsteemi alusel. 1. koht toob 30 punkti. Iga järgnev 
paatkond toob punkte eelnevaga võrreldes punktisammu võrra vähem. Viimane 50% 
sisse mahtunud paatkond toob punktisammu võrra punkte. Punktisammuks on esikoha 
punktisumma ja 50% sisse mahtunud paatkondade arvu jagatis.  
2.3. Kui paatkond osaleb OM-l, toob ta klassile punkte järgneva süsteemi alusel. 1. koht 
toob 30 punkti. Iga järgnev paatkond toob punkte eelnevaga võrreldes punktisammu 
võrra vähem. Viimane paatkond toob punktisammu võrra punkte. Punktisammuks on 
esikoha punktisumma ja võistelnud paatkondade arvu jagatis.  
2.4. Punkte saab tuua ainult võistlusjuhendi järgi ametlike tulemuste põhjal. 
2.5. Punkte saab tuua ainult nende noorte ja juunioride MM ja EM tulemuste põhjal, kus 
osaleb antud tulemuskategoorias vähemalt 5 riiki ja 30 paatkonda. 
2.6. Möödunud hooajal toimunud EM-i, MM-i ja OM-i edukuse punkte saavad klassile tuua 
ainult paatkonnad, kes algaval hooajal võistlevad samas klassis kuni hooaja peaeesmärk-
võistluseni. 
2.7. Uues klassis esmakordselt koondisesse kuuluv sportlane saab koondise toetusena 
kasutada eelmisel aastal vanas klassis kogutud punktidest 50%. 
2.8. Olümpiaklassis täiskasvanute koondisesse kuuluv sportlane, kes on juunioride 
vanusest välja kasvanud, saab koondise toetusena kasutada eelmisel aastal samas 
klassis juunioride võistlustelt kogutud punktidest 50%. 
 
3. Koefitisiendid 
3.1. Ühemehepaatide klassi koefitsient on 1. 
3.2. Kahemehepaatide klassi koefitsient on 1,8. 
3.3. Purjelaua klassi koefitsient on 0,8. 
3.4. Optimisti, Zoom8, Laser 4.7, Techno 293 klasside vanuse koefitsient on 1. 
3.5. Laser Radial poiste U19 ja 420 klasside vanuse koefitsient on 2. 



3.6. Olümpiaklasside juunioride vanuse koefitsient on 3. 
3.7. Olümpiaklasside täiskasvanute vanuse koefitsient on 6. 
 
4. Finantseerimise alused 
4.1. EOK OM ettevalmistuse toetus arvestatakse sportlase klassi toetuse hulka ja 

rakendatakse personaalseks kasutuseks. 
4.2. Koondise toetustest finantseeritakse ainult koondise sportlasi ja nende treenereid. 
4.3. Kõik sponsorrahad ja fondide rahad (v.a. EOK OM ettevalmistuse toetused) on üks 

summa nagu näidatud EJL eelarves koondise tegevuskulu real, mis jaotub klasside 
vahel vastavalt klasside tabelis näidatud punktisummale eelmise aasta tulemuste 
põhjal. 

4.4. Kõik koondise projektid peavad olema treeneri poolt juhitud ja nõutav on treeneri 
kohalolek. 

4.5. Klassi siseselt jaotuvad finantsid sportlaste vahel vastavalt sportlaste toodud 
punktidele . 

4.6. Finantseerimise soovituslik tähtsusjärjekord: 1. treeneri kulud (a. klassi finantsid 
massilisuse arvelt, b. sportlaste finantside arvelt võrdselt igalt koondise liikmelt), 
2. sportlase kulud. 

 
5. Koondise liikmeks saamine 
5.1. Uue hooaja koondise kandidaatide nimekiri koostatakse eelmise aasta edetabeli 

alusel. 
5.2. Jooksval aastal võib saada koondise liikmeks sportlane, kes koondise plaanis oleva 

EM-i või MM-i valiksüsteemis jooksval hooajal saavutab järgmise tulemuse: 1. EJL 
Olümpiapurjetamise Eesti Karika etapil 1.koht, 2. MK-etapil 1-10.koht, 3. EM-l 1-
15.koht, 4. MM-l 1-20.koht, 5. võidab esikoha antud võistluse valiksüsteemis. 

5.3. Koondise kandidaatide spordiprojektid, füüsilised testid ja arstlikud testid vaatab 
läbi treenerite komisjon ning esitab koondise kandidaadid kinnitamiseks 
juhatusele. 

5.4. Sportlane saab koondises olla ühel aastal ainult ühes klassis 
5.5. Klassivahetuse korral peale hooaja peaeesmärk-võistlust peab koondislane antud 

hooajal osalema kõigil edetabeli regattidel uues klassis ja kandma EJL 
sponsorreklaame hooaja lõpuni. 

5.6. Koondise liikmeks saab sportlane peale koondislase lepingu sõlmimist EJL-ga. 
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2010. aasta Eesti edetabeli juhend 
 

 
1. Kõigis klassides on edetabeli süsteemi osad järgmised:  
3 Eesti Karika etapi tulemus (Eesti MV koefitsient on 1,2 ja teiste regattide koefitsient on 
1) ja parim rahvusvahelise regati tulemus juhul kui antud klassis osalesid vähemalt 5 riigi 
sportlased (OM, MM, EM, ISAF MK regatt). OM-klassides arvestatakse edetabelis ainult 
täiskasvanute rahvusvahelise regati tulemust. 
2. OM-klassides peetakse eraldi edetabelit juunioridele, kusjuures edetabeli süsteemi 
osad on 3 Eesti Karika etapi üldarvestuse tulemus (Eesti MV koefitsient on 1,2 ja teiste 
regattide koefitsient on 1) ja parim rahvusvahelise regati tulemus (Juunioride MM või 
Juunioride EM). 
3. Edetabelis arvestatakse kõiki Eesti edetabeli regattide tulemusi ehk mahaviset ei 
toimu.  
4. Edetabelis arvestatakse regati lõpptulemust, sealjuures välisvõistlejaid välja ei arvata. 
5. Edetabeli punktide võrdsuse korral otsustab paremuse Eesti meistrivõistluste 
lõpptulemustes saavutatud paremusjärjestus. See, kes on saavutanud parema koha Eesti 
MV-l, on edetabelis ees. Juhul kui Eesti MV-d ei toimu või kui kumbki võistleja ei 
osalenud Eesti MV-l antud paadiklassis, arvestatakse koht viimase Eestis peetud 
edetabeli võistluse järgi. 
6. Edetabeli punktiarvestus:  
Eesti regatid 

1. koha punktid = võistelnud paatide arv + 3 boonuspunkti 
2. koha punktid = võistelnud paatide arv – 1 + 2 boonuspunkti 
3. koha punktid = võistelnud paatide arv – 2 + 1 boonuspunkt 
4. koha punktid = võistelnud paatide arv – 3 
viimase koha punktid = 1 

Rahvusvahelised regatid 
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 

7. Edetabeli punktide kompensatsiooni süsteem: 
Eesti Karika etapi ajalise kattumise korral OM-i, MM-i, EM-i, ISAF MK regatiga 
kasutatakse edetabeli punktide kompensatsiooni süsteemi, mis annab olümpiaklassi 
täiskasvanute koondise paatkonnale samal ajal toimunud Eesti Karika etapi 
lõpptulemustes esimese Eesti võistleja järel oleva purjetaja koha edetabeli punktid.  
Juunioride edetabelites kasutatakse kompensatsiooni süsteemi Eesti Karika etapi 
kattumisel ainult vastava klassi juunioride MM-i või EM-i ajal. 
Noorte edetabelites kasutatakse kompensatsiooni süsteemi Eesti Karika etapi kattumisel 
ainult vastava klassi noorte MM-i või EM-i ajal. 
Edetabeli punktide kompensatsiooni süsteem annab võistlejale kompensatsiooni punkte 
juhul, kui võistleja on samal ajal toimuval välisregatil 2/3 sees võistluste lõpptulemustes.  
8. Eesti edetabelit peetakse järgmistes klassides: 
Klassid: 
1. Optimist - üldarvestus sünd. 1995 või hiljem 
2. Zoom8 - üldarvestus sünd. 1991 või hiljem 
3. Laser 4.7 - üldarvestus sünd. 1993-1998 
4. Laser Radial - üldarvestus sünd. 1995 või varem  
5. Laser - üldarvestus 
6. Finn - üldarvestus  



7. 420 - üldarvestus sünd. 1992 või hiljem 
8. 470 - üldarvestus  
9. Techno 293  U15 - üldarvestus sünd. 1996 või hiljem 
10. Techno 293  U17 - üldarvestus sünd. 1994 või hiljem 
11. RS:X U19 ja naised - üldarvestus poisid sünd. 1992 või hiljem, ja naised 
12. RS:X mehed 
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Eesti meistrivõistlused noorte- ja olümpiaklassides 2010 juhend 

 
 
Eesti MV aeg ja koht: 
Klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Techno 293 U15, Techno 293 U17, 420, Finn, RS:X 
U19 ja naised, RS:X mehed, 470: 4.-6. august TJK KV Lohusalus, korraldaja TJK; 
Klassid Laser, Laser Radial: 28.-30. mai Eesti MV klassidele Laser ja Laser Radial Pirital, 
korraldaja Eesti Laser Klasside Liit 
Eesti MV võistlusarvestused: 
Kõigis paadiklassides peetakse regati üldarvestust. Iga paadiklassi Eesti MV 
täiskasvanute üldarvestuse, juunioride, noorte, meeste, naiste, poiste või tüdrukute 
arvestusgruppide tulemused arvestatakse regati üldarvestuse lõpptulemusest 
väljavõttena sealjuures sõidutulemusi ja punktisummat muutmata.  
Eesti meistrivõistluste võistlusarvestuses osalevad ja Eesti MV medaleid saavad võita 
ainult Eesti  Vabariigi elanikud. 
Eesti meistrivõistluste medalid antakse välja juhul kui antud arvestusgrupis võistleb 
vähemalt 4 paatkonda. 
Klasside võistlusarvestused: 
1. Optimist - üldarvestus sünd. 1995 või hiljem 
1.1. tüdrukud 
1.2. noored kuni 12.a. k.a. 
1.3. noored tüdrukud kuni 12.a. k.a. 
2. Zoom8 - üldarvestus sünd. 1991 või hiljem 
2.1. tüdrukud 
3. Laser 4.7 - üldarvestus sünd. 1993-1998 
3.1. tüdrukud 
4. Laser Radial - üldarvestus  
4.1. naised 
4.2. noored sünd. 1992-1995 
4.3. tüdrukud sünd. 1992-1995 
5. Laser - üldarvestus 
5.1. juuniorid sünd. 1990-1993 
6. Finn - üldarvestus  
6.1. juuniorid sünd. 1989 või hiljem 
7. 420 - üldarvestus sünd. 1992 või hiljem 
8. 470 - üldarvestus  
8.1. naised 
8.2. juuniorid sünd. 1989 või hiljem 
8.3. tüdrukud sünd. 1989 või hiljem 
9. Techno 293 U15 - üldarvestus sünd. 1996 või hiljem 
9.1. tüdrukud 
10. Techno 293 U17 - üldarvestus sünd. 1994 või hiljem 
10.1. tüdrukud 
11. RS:X U19 ja naised - üldarvestus poisid sünd. 1992 või hiljem, ja naised (medaleid 
välja ei anta) 
11.1. naised 
11.2. noored sünd. 1992 või hiljem 
11.3. tüdrukud sünd. 1992 või hiljem 
12. RS:X mehed 
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Noorte- ja olümpiaklasside Eesti Karikas 2010 korraldamise juhend 

 
 
Eesti Karika etapid 2010. aastal 
1. regatt: 
28.-30. mai Roomassaare regatt (Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Techno 293 U15, Techno 
293 U17, 420, RS:X U19 ja naised, RS:X mehed) Roomassaares - korraldaja SMS 
2. regatt: 
2.-4. juuli KJK MV (Laser Radial U19 ja naised, Laser, Finn, 470) Tallinnas - korraldaja 
KJK 
3. regatt: 
4.-6. august TJK KV (Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Techno 293 U15, Techno 293 U17, 
420, Laser Radial U19 ja naised, Laser, Finn, RS:X U19 ja naised, RS:X mehed, 470) 
Lohusalus - korraldaja TJK  
4. regatt: 
10.-12. september Pärnu Sügisregatt (Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial U19 ja 
naised) Pärnus - korraldaja PJK 
5. regatt: 
24.-26. september Tallinna Nädala regatt (Laser, Finn, 420, Techno 293 U15, Techno 293 
U17, RS:X U19 ja naised, RS:X mehed, 470) Tallinnas – korraldaja Eesti 470 Klassiliit  
 
Eesti Karika etappide nõuded 
1. Arstliku viisa nõue on kohustuslik kõigile kuni 18-aastastele purjetajatele 
kaasaarvatud.  
2. Kõik võistlevad Eesti svertpaadid peavad kandma EJL-i poolt väljastatavat 
võistluspurjeka kleebist ja ametlikult registreeritud purjenumbrit. 
3. Võistleja vastutuskindlustuse alampiir on 1 miljon krooni. 
4. Näidisjuhendina kasutatakse EJL tüüpjuhendit. 
5. Regati korraldaja esitab EJL-i kinnitamiseks võistlusteate hiljemalt 6 nädalat enne 
regati algust ning purjetamisjuhised hiljemalt 2 nädalat enne regati algust.  
6. Vastavalt EJL-i sponsorlepingutele ja EJL-i ning Eesti Karika etapi korraldaja 
kokkuleppele näidatakse regatil EJL-i sponsorite reklaame. 
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. 
8. Regati kestvus on 3-4 päeva (N-P/R-P). 
9. Regati sõitude näidisgraafik:  
3-päevane regatt: 1.päev – 2 sõitu, 2.päev – 3 sõitu, 3.päev – 2 sõitu 
10. Regati osavõtumaks on kuni 300 krooni purjetaja kohta. 
11. Regati juhend peab sisaldama infot transpordi, toitlustamise ja majutuse kohta. 
12. Regattidel järgitakse ISAF 2009-2012 Purjetamise Võistlusreegleid ja kehtivaid 
klassimäärusi. 
13. Regati võistlussõitudele eelneva mõõtmiskontrolli käigus kontrollitakse mõõdukirja ja 
varustuse vastavust klassimäärustele ning signeeritakse klassimäärustele vastavad 
eelnevalt mõõdetud purjed.  
14. Regati turvameeskonna  suurus peab vastama miinimumnõudele - 15 võistleva aluse 
kohta 1 turvakohustustega ja erimärgistustega kaater. 
 
Eesti Karika etappide võistlusarvestused 
Kõigis paadiklassides peetakse üldarvestust. Iga paadiklassi juunioride, noorte, meeste, 
naiste, poiste või tüdrukute arvestusgruppide tulemused arvestatakse üldarvestuse 
lõpptulemusest väljavõttena sealjuures sõidutulemusi ja punktisummat muutmata.  
Klassid: 



1. Optimist - üldarvestus sünd. 1995 või hiljem 
1.1. tüdrukud 
2. Zoom8 - üldarvestus sünd. 1991 või hiljem 
2.1. tüdrukud 
3. Laser 4.7 - üldarvestus sünd. 1993-1998 
3.1. tüdrukud 
4. Laser Radial U19 ja naised - üldarvestus poisid sünd. 1995-1992, ja naised  
4.1. naised 
5. Laser - üldarvestus 
5.1. juuniorid sünd. 1990-1993 
6. Finn - üldarvestus  
6.1. juuniorid sünd. 1989 või hiljem 
7. 420 - üldarvestus sünd. 1992 või hiljem 
8. 470 - üldarvestus  
8.1. naised 
8.2. juuniorid sünd. 1989 või hiljem 
9. Techno 293 U15 - üldarvestus sünd. 1996 või hiljem 
9.1. tüdrukud 
10. Techno 293 U17 - üldarvestus sünd. 1994 või hiljem 
10.1. tüdrukud 
11. RS:X U19 ja naised - üldarvestus poisid sünd. 1992 või hiljem, ja naised 
11.1. naised 
12. RS:X mehed 
 
Eesti Karika autasustamised 
1. Eesti Karika etappidel autasustatakse võistlejaid kõigis kategooriates järgneva 
süsteemi alusel: 2 võistlejat = 1 autasu; 3 võistlejat = 2 autasu; 4 võistlejat = 3 autasu; 
20 kuni 50 võistleja korral autasustatakse 20% võistlejate arvust; 50 või enama võistleja 
korral  autasustatakse vähemalt  10 võistlejat. 
2. Eesti Karika tulemused arvutatakse alljärgneva süsteemi järgi:   
Eesti Karika punktisumma on Eesti Karika etappide lõpptulemuste punktisumma allpool 
esitatud punktiarvestuse järgi (Eesti MV koefitsient on 1,2 ja teised etapid koefitsient 1).  
Arvestatakse kõiki regatitulemusi ehk mahaviset karikasarjas ei toimu. Arvestatakse 
regati lõpptulemust, sealjuures välisvõistlejaid maha ei arvata. 
Eesti Karika punktiarvestus: 
1.koha punktid = võistelnud paatide arv + 3 boonuspunkti 
2.koha punktid = võistelnud paatide arv – 1 + 2 boonuspunkti 
3.koha punktid = võistelnud paatide arv – 2 + 1 boonuspunkt 
4.koha punktid = võistelnud paatide arv – 3 
viimase koha punktid = 1 
3. Eesti Karika võistlustel  enim punkte saanud paatkond on oma klassi Eesti Karika 
võitja.  
Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse Eesti meistrivõistluste lõpptulemustes 
saavutatud paremusjärjestus. See, kes on saavutanud parema koha Eesti MV-l, on Eesti 
Karika arvestuses ees. Juhul kui Eesti MV-d ei toimu või kui kumbki võistleja ei osalenud 
Eesti MV-l antud paadiklassis, arvestatakse koht viimase Eestis peetud Eesti Karika etapi 
järgi. 
Eesti Karika kolme paremat autasustatakse autasustatakse järgmistes 
võistlusarvestustes: 
Optimist 
Zoom8 
Laser 4.7 
Laser Radial U19 ja naised 
Laser 
Finn 
420 
470 



Techno 293 U15 
Techno 293 U17 
RS:X U19 ja naised 
RS:X mehed 
Juhatuse otsuse alusel võib vähese osalemise tõttu mõnes klassis karikad välja andmata 
jätta, samuti võib arvuka osalemise puhul parima tüdruku karika välja panna. 
4. Eesti Karika Parima Klubi karikas antakse klubile / koolile, kes saab enim punkte iga 
klassi üldarvestuse põhjal saadud punktide kokku arvutamisel järgneva süsteemi alusel: 
1. Klubi või kooli purjetajate arvukus Eesti Karika võistlustel 
Iga purjetaja, kes on osa võtnud vähemalt 2/3 ühe klassi peetud Eesti Karika etappidest, 
annab klubile või koolile ühe punkti. 
2. Klubi või kooli purjetajate edukus Eesti karikasarjas  
2.1. Punktiarvestusse pääsevad paatkonnad, kes 2/3-st Eesti Karika etappidest 
osavõtnute seas mahuvad Eesti Karika võistlustel 2/3 sisse.  
2.2. Iga klassi Eesti Karika 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.  
2.3. Iga purjetaja saab oma klubile või koolile tuua punkte vaid ühes paadiklassis.  
2.4. Paatkonna punktid arvutatakse korrutades vastava klassi koefitsendiga.  
3. Koefitsiendid 

 KLASSID KOEFITSIENT 
ühemehepaadid Optimist 1 
 Zoom8 1 
 Laser 4.7 1 
 Laser Radial U19 ja 

naised 
1,2 

 Laser 1,3 
 Finn 1,3 
kahemehepaadid 420 2,16 
 470 2,34 
purjelaud Techno 293 U15 1 
 Techno 293 U17 1 
 RS:X U19 ja naised 1,2 
 RS:X mehed 1,3 
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EJL sportlase toetuse kriteeriumid 2010 
 

 
Üldised põhimõtted: 
1. Peab olema selge kontseptsioon ja kriteeriumid. 
2. Rahastamine toimub kriteeriumide täitmisel toetuste näol. 
PURJETAMINE 
Täiskasvanud: 
A grupp: suur toetus 
OM   15.koht Märkus: 
MM   20.koht - kehtib OM-klasside kohta 
EM   15.koht - tulemus peab olema esimese 1/3 sees 
MK   10.koht - võistlusel peab olema osavõtjaid vähemalt 5 riigist 
Eel-OM 2011  10.koht 
B grupp: keskmine toetus 
OM   20.koht Märkus: 
MM   35.koht - kehtib OM-klasside kohta 
EM   25.koht - tulemus peab olema esimese 1/2 sees 
MK   20.koht - võistlusel peab olema osavõtjaid vähemalt 5 riigist 
Eel-OM 2011  20.koht   
Juuniorid: 
C grupp: väike toetus 
Juunioride MM  15.koht Märkus:   
Juunioride EM  10.koht - kehtib OM-klassidele, 420, Laser 
ISAF Noorte MM  10.koht Radial, Laser 4.7, Zoom8, Techno  
      293 U17, ISAF Noorte MM-i klassidele 
      - tulemus peab olema esimese 1/3 sees 
      - võistlusel peab olema vähemalt 30 osavõtjat 
vähemalt 5 riigist 
Noored: 
D grupp: väike toetus   Märkus: 
MM   15.koht - Optimist, Techno 293 U15 klass 
EM   10.koht - tulemus peab olema esimese 1/3 sees 
      - võistlusel peab olema vähemalt 30 osavõtjat 
vähemalt 5 riigist 
MITTEOLÜMPIAPURJETAMINE 
A-grupp:     Märkus: 
MM   3.koht  - võistlusel peab olema vähemalt 30 osavõtjat 
vähemalt 5 riigist 
EM   3.koht    
JÄÄPURJETAMINE 
A-grupp: 
DN:     Märkus: 
MM   3.koht  - võistlusel peab olema vähemalt 30 osavõtjat 
vähemalt 5 riigist 
EM   3.koht    
C-grupp: 
DN juuniorid:    Märkus: 
MM   3.koht  - võistlusel peab olema vähemalt 30 osavõtjat 
vähemalt 5 riigist 
EM   3.koht    
D-grupp: 
Optiliug, noored    Märkus: 



MM   3.koht  - võistlusel peab olema vähemalt 30 osavõtjat 
vähemalt 5 riigist 
EM   3.koht    
B-grupp: 
Monotüüp-XV:    Märkus: 
EM   3.koht  - võistlusel peab olema vähemalt 30 osavõtjat 
vähemalt 5 riigist 
 
Märkused: 
1. Mitmemehejahi koefitsient on 1,8 
2. A ja B grupil mitteolümpiaklassi koefitsient 0,3 
3. Toetust võib saada ainult ühes klassis 
4. Paadiklassi vahetusel otsustab juhatus raha maksmise 
5. Kiiljahtide puhul on raha saajaks jahi omanik 
6. Toetuse saamiseks kehtivad viimase aasta tulemused 
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2010. aasta Noorte Tippspordi Tabeli juhend 2011. aasta toetuste 
arvutamiseks 

 
Noorte ja juunioride saavutusspordi toetusrahade jagamine klubidele ja 

koolidele 2010 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. 
2. Klubi või kooli õpilaste edukus Eesti edetabelis noorte ja juunioride seas. 2.1. 
Tabelisse pääsevad paatkonnad, kes 2/3-st Eestis peetud edetabeli võistlustest 
osavõtnute seas mahuvad edetabeli 2/3 sisse.  
2.2. 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. 2.3. “DN” ja “Optiliu” edetabelisse pääsemiseks peab 
olema peetud 3 edetabeli võistlust.  
2.4. Iga purjetaja saab oma klubile või koolile tuua punkte ühes purjetamise klassis ja 
ühes jääpurjetamise klassis.  
2.5. Paatkonna punktid arvutatakse korrutades vastava klassi koefitsendiga.  
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. Punkte saab tuua mitmes erinevas klassis.  
3.4. MM ja EM lähevad arvesse kui antud klassi võistlusarvestuses võistleb vähemalt 5 
riiki ja 30 paati.  
3.5. Paatkonna punktid arvutatakse vastavalt koefitsendile. 
4. Koefitsiendid 

 KLASSID KOEFITSIENT 
ühemehepaadid Optimist 1 
 Zoom8 1 
 Laser 4.7 1 
 Laser Radial 1,2 
 Laser Radial N 1,3 
 Laser 1,3 
 Finn 1,3 
kahemehepaadid 420 2,16 
 470 2,34 
purjelaud N 15 0,8 
 N 17 0,8 
 J 20 1 
jääpurjetamine DN 0,3 
 Ice-Opti 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. 2006. aasta liikmelisus määratakse hiljemalt 1. dets. 2005 ning see kuupäev jääb 
kehtima ka järgnevateks aastateks. 
 
 
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. 
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EJL purjetamiskoondise võistlustele lähetamise valiksüsteem 

 
 

1. Valiksüsteemi osad:  
Eelmise aasta edetabel ja jooksva aasta edetabel. 

2. Punktiarvestus: 
Kasutatakse Eesti edetabeli punktisüsteemi, sealjuures eelmise aasta Eesti edetabeli 
tulemust arvutame süsteemis kui üht regatitulemust. Valiksüsteemi punktiseisu 
arvutamiseks liidetakse kokku antud klassi eelmise aasta edetabeli koht arvutussüsteemi 
mõistes ühe regatitulemusena ja jooksva aasta edetabeli punktide summa. Punktide 
võrdsuse korral otsustab paremuse lõppenud aasta Eesti edetabelis lõpptulemustes 
saavutatud paremusjärjestus. 

3. Valiku lõpp:  
Olümpiaklasside täiskasvanute valik lõpeb 30 päeva enne tiitlivõistluse 1. sõidu päeva, 
või kui juhendi järgi sportlase nimelise registreerimise tähtaeg on varem siis 3 päeva 
enne vastavat registreerimise tähtaega. 
Noorte ja juunioride klasside valik lõpeb 30 päeva enne tiitlivõistluse 1. sõidu päeva. 

Näide: 
2009. aasta Laseri maailmameistrivõistluste nimelise registreerimise tähtaeg on 
20.04.2009. Valik lõpeb seega 17.04.2009. 
Esimene Laser klassi purjetaja (Laser 1) saavutas 2008. aasta Laser klassi Eesti 
edetabelis 1. koha, teine Laser klassi purjetaja (Laser 2) 5. koha. Laseri 2008. aasta 
Eesti edetabelis oli kokku 16 paati. Eelmise aasta Eesti edetabeli tulemust arvutatakse 
valiksüsteemis kui ühte regatitulemust. Laser 1 saab vastavalt Eesti purjetamise 
edetabeli juhendile seega 16+3=19 punkti ja Laser 2 saab 16–4=12 punkti.  
Jooksval aastal 2009 on mõlemad Laser klassi purjetajad osalenud ISAF MK 3. etapil – 
Trofeo S.A.R. Princesa Sofia regatil Palma de Mallorcal. Laser klassis võistles antud 
võistlusel kokku 60 paati. Laser 1 saavutas seal 30. koha ja Laser 2 saavutas 10. koha. 
Laser 1 saab vastavalt Eesti purjetamise edetabeli juhendile seega 1 punkti ja Laser 2 
saab 30-9=21 punkti. Vastavad on ka nende jooksva aasta 2009 edetabeli punktide 
summad. 
Valiksüsteemi punktiseisu arvutamine: 
Purjetaja 2008 2009 kokku 

Laser 1 19 1 20 
Laser 2 12 21 33 
Valiku võitja on seega Laser 2, kellel on valiksüsteemis kokku rohkem punkte. 
 


