
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 92 
 
kuupäev: 19.04.2011.a. 
koht: EJL 
algus: 15:00 
osalejad: Krista Kruuv-Käo, Egon Mats, Jaan Alver, Andrus Poksi, Marko 
Lilienthal 
peasekretär: Ott Kallas 
protokollija: Riina Ramst 
 
Päevakord: 
 
1.    EOK Täiskogul osalemine 
2.    RS Feva sponsorlepingu muutmine 
3.    EJL-i esindatus Eesti RS Feva ja 9er Klasside Liidus 
4.    Ülevaade MK etapist Palma de Mallorcal 
5.    Ülevaade ettevalmistusest olümpiaklasside MM-ks Perthis 
6.    Muud küsimused 

- Karl-Martin Rammo avaldus 
- EOK haridusstipendiumid 

 
1.    EOK Täiskogul osalemine 
  
Otsus: juhatus otsustas, et Eesti Jahtklubide Liitu esindab 28. aprillil 2011 
toimuval Eesti Olümpiakomitee Täiskogu koosolekul juhatuse liige Marko 
Lilienthal. 
 
2.    RS Feva sponsorlepingu muutmine 
 
Juhatus vaatas läbi EJL - Vopak E.O.S. vahelise kahemehepurjetamise 
sponsorlepingu projekti muudatused. Kuigi Vopak E.O.S. kavatseb toetada 
kahemehepurjetamise projekti 10 aastat, tingis lepingu projekti muutmise 
asjaolu, et Vopak E.O.S. ei saa sõlmida lepingut korraga rohkem kui kaheks 
aastaks ehk projekti esimese osa raames. Iga 2 aasta pikkuse etapi järel tehakse 
kokkuvõte senisest tegevusest ja otsustatakse lepingu jätkamise üle. 
 
Otsus: juhatus otsustas kiita muudetud EJL – Vopak E.O.S. vahelise 
kahemehepurjetamise sponsorlepingu projekti heaks. Pärast lepingu sõlmimist 
ning Eesti RS Feva ja 9er Klasside Liidult nõuetekohase avalduse laekumist 
eraldatakse lepingu rakendamiseks toetus Eesti RS Feva ja 9er Klasside Liidule 
18 RS Feva paadi hankimiseks ja klassi arendamise korraldamiseks summas 
83500 eurot. 
  
3.    EJL-i esindatus Eesti RS Feva ja 9er Klasside Liidus 
 
Juhatus arutas EJL-i esindamist Eesti RS Feva ja 9er Klasside Liidu juhatuses 
selle esimesel kahel tegevusaastal. Leiti, et EJL-i esindaja osalemine nimetatud 
liidu juhatuse töös on vajalik, kuna vastav projekt on algatatud EJL-i poolt ja 
projekti finantseerimise leping on sõlmitud EJL-ga. RS Feva klassi käivitamine ja 
Liidu tegevus peab vastama EJL-is koostatud projektile. 
 



Otsus: juhatus otsustas, et EJL-i esindab Eesti RS Feva ja 9er Klasside Liidu 
juhatuses selle esimesel kahel tegevusaastal EJL-i juhatuse liige Krista Kruuv-
Käo. 
  
4.    Ülevaade MK etapist Palma de Mallorcal 
 
Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate Eesti koondise esinemisest ISAF Maailma 
Karika kolmandal etapil, 2.-9. aprillil 2011 Hispaanias Palma de Mallorcal 
toimunud Trofeo S.A.R. Princesa Sofia – MAPFRE regatil.  
 
Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. 
  
5.    Ülevaade ettevalmistusest olümpiaklasside MM-ks Perthis 
 
Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate ettevalmistustest detsembris 2011 
Austraalias Perthis toimuvaks olümpiaklasside MM-iks ning tutvustas koondise 
jaoks võistluse kohta koostatud infomaterjali. 
 
Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. 

 
6.    Muud küsimused 
 

- Karl-Martin Rammo avaldus 
 
Juhatus vaatas läbi Karl-Martin Rammolt laekunud avalduse ettepanekutega: 1) 
lisada 2011.a. Eesti edetabeli juhendisse punkti nr. 7 alla Eesti Karika etapiga 
ajalise kattumise korral kompensatsioonipunkte andvate võistluste hulka ka 
Suveuniversiaad ning 2) tõsta Laser Standard klassi 2011.a. Eesti 
meistrivõistluste toimumine Tallinna Jahtklubi karikavõistlustelt Tallinna Nädala 
regatile seoses esimesena nimetatud võistluse ajalise kattumisega 
Suveuniversiaadiga. 
 
Otsus: juhatus otsustas lisada Suveuniversiaadi Eesti edetabeli juhendi punktide 
kompensatsiooni süsteemi. Laser Standard klassi 2011.a. Eesti meistrivõistluste 
toimumisaja muutmise taotlus otsustati jätta rahuldamata. Täiendatud 2011.a. 
Eesti edetabeli juhend on esitatud protokolli lisas 1. 
 
- EOK haridusstipendiumid 
 
Eesti Olümpiakomitee kuulutab kaks korda aastas (sügis- ja kevadsemestri 
alguses) välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse 
omandamiseks. 
Avalikul stipendiumikonkursil osalev sportlane peab vastama järgmistele 
tingimustele: 
- on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta 
jooksul või 
- on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 
aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul;  
- järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks 
noorematele. 
Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlastele 
kõrg- või kutsehariduse omandamiseks tasulises õppes õppemaksu tasumiseks:  



- avalik-õiguslikus ülikoolis 
- eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel 
- riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis 
- erarakenduskõrgkooli positiivselt akrediteeritud õppekava alusel 
- riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses 
- Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või   
  munitsipaalkutseõppeasutuses  
- või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes. 
 
Otsus: juhatus leidis, et EJL peab püüdma oma kodulehe kaudu tõsta sportlaste 
teadlikkust võimalusest osaleda erinevatel stipendiumikonkurssidel. 
 
 
lõpp: 16:30 
 
 
 
 
Egon Mats 
Eesti Jahtklubide Liidu juhatuse aseesimees



Lisa 1 
 

2011. aasta Eesti edetabeli juhend 

 

 
1. Olümpiaklassid 
1.1. Olümpiaklassides on edetabeli süsteemi osad järgmised:  
Kolme Eesti Karika etapi tulemus (Eesti MV koefitsient on 1,2 ja teiste regattide 
koefitsient on 1) ja kaks paremat rahvusvahelise regati tulemust juhul kui antud 
klassis võistlesid vähemalt 8 riigi sportlased (OM, MM, EM, ISAF MK regatt, kaasa 
arvatud detsembris peetav MM Perthis, Austraalias). OM-klassides arvestatakse 
edetabelis ainult täiskasvanute rahvusvahelise regati tulemust. 
1.2. Eesti edetabelit peetakse järgmistes olümpiaklassides: 
1.2.1. Laser Radial naised 
1.2.2. Laser 
1.2.3. Finn 
1.2.4. 470 - üldarvestus 
1.2.5. RS:X naised 
1.2.6. RS:X mehed 
 
2. Juunioride klassid 
2.1. Juunioride klassides on edetabeli süsteemi osad järgmised: 
Kolme 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). 
2.2. Eesti edetabelit peetakse järgmistes juunioride klassides: 
2.2.1. Laser Radial juuniorid – sünd. 1993-1996 
2.2.2. Laser juuniorid – sünd. 1991-1994 
2.2.3. Finn juuniorid – sünd. 1990 või hiljem 
2.2.4. 470 juuniorid – sünd. 1990 või hiljem  
2.2.5. RS:X U19 - sünd. 1993 või hiljem 
 
3. Noorteklassid 
3.1. Noorteklassides on edetabeli süsteemi osad järgmised:  
Kolme parema 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 (MM, EM).  
3.2. Eesti edetabelit peetakse järgmistes noorteklassides: 
3.2.1. Optimist - sünd. 1996 või hiljem 
3.2.2. Zoom8 - sünd. 1992 või hiljem 
3.2.3. Laser 4.7 - sünd. 1994-1999 
3.2.4. Techno 293  U15 - sünd. 1997 või hiljem 
3.2.5. Techno 293  U17 - sünd. 1995 või hiljem 
3.2.6. RS Feva – üldarvestus; noored sünd. 1996 või hiljem 
 
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:  
6.1. Eesti regatid (v.a. Optimist) 

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 

6.2. Eesti regatid (Optimist klass) 
1. koha punktid = 2011 Roomassaare regatil võistelnud Optimistide arv + 

10 + ümardus suurema kümnendini + 3 boonuspunkti 
2. koha punktid = 1. koha edetabeli punktid – punktiarvestuse samm – 1 
3. koha punktid = 2. koha edetabeli punktid – punktiarvestuse samm – 1 
4. koha punktid = 3. koha edetabeli punktid – punktiarvestuse samm 
viimase koha punktid = punktiarvestuse sammu väärtus 
punktiarvestuse samm = 1. koha edetabeli punktid - 3 / regatil võistelnud 
Optimistide arv 

6.3. 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 regati, 
Suveuniversiaadiga 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 ja juunioride 
koondise paatkondade osas. 
Noorte edetabelites kasutatakse kompensatsiooni süsteemi Eesti Karika etapi 
kattumisel ainult vastava klassi noorte MM-i või EM-i ajal ja noorte koondise 
paatkondade osas. 
Edetabeli punktide kompensatsiooni süsteem annab võistlejale kompensatsiooni 
punkte juhul, kui võistleja on samal ajal toimuval välisregatil esimese 2/3 sees 
võistluste lõpptulemustes.  
 

 


