
Eesti Jahtklubide Liidu treenerite komisjoni koosoleku protokoll  

Aeg: 11.02.2022 kell 11.00 - 13.12 

Koht: Eesti Jahtklubide Liidu büroo, Zoom keskkond 

Osalejad: Mart Meiel, Madis Ausman, Elise Umb (Zoom), Priit Rüütel, Isabella Glušauskaite 

(Zoom), Raivo Randmäe, Maria Veessaar, Liina Kolk 

Protokollija:  

Päevakord: 

1. Eesti edetabelid, noorte tippspordi tabel 

2. Treenerite leidmine 

 

1. Eesti edetabeli 

Lisa nr. 1. 

 

2. Treenerite leidmine 

Priit Rüütel: Peaksime vaatama rohkem selles suunas, et tekiks rohkem treenereid, mitte 

tippsportlasi. Peaks olema suund, et suuname rohkem lapsi treeneriks. 

Madis Ausam: küsitluses, kuidas saada rohkem treenereid pakuti välja: kliinikud, 

välislektorid, tunnustamine – nii Liidu kui ka klubide poolt.  

Elise Umb: Võiks tuua World Sailing koolitusi – L1 ja L2 –Eestisse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 1. 

2022. aasta Eesti edetabeli juhend 

 

1. Edetabelit peetakse järgmistes klassides: Optimist, Zoom8, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, RS Feva, 29er, 

49er, 49erFX, 470, Techno 293 U13, Techno 293 U15, Techno 293 U17, iQFoil. 

 

2.1. Arvesse lähevad järgmised regatid: Eesti meistrivõistlused, Eesti karikasarja regatid, Spinnakeri 

regatt, Maailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused, Põhjamaade meistrivõistlused ja 

välisriikide meistrivõistlused. 

2.2. Arvesse lähevad viis enim edetabeli punkte andnud regatti, millest kaks võivad olla 2.1 loetletud 

välisregatid . 

 

3.1. Regati esikoha punktid on järgmised: 

- Maailmameistrivõistlused – 100 punkti 

- Euroopa meistrivõistlused – 80 punkti 

- Põhjamaade meistrivõistlused, Eesti meistrivõistlused, välisriikide meistrivõistlused, Spinnakeri regatt 

– 40 punkti 

- Eesti karikasarja regatid – 30 punkti 

3.1.1 Eesti regattidel läheb arvesse 100% tulemus, välisregattidel läheb arvesse 66% sees olev tulemus 

+ 1 punkt. Välisvõistlustel 66% -st välja jäänud tulemus on 1 punkt. 

3.2. Edetabeli punktide arvutamise valem on järgmine: 

Regati edetabeli punktid = E x (O – K + 1) / O 

Selgitus:  E = esikoha punktid 

  O = osalejate arv 

  K = koht regatil 

3.3. Juhul kui regatil ei ole antud klassis osalemas vähemalt 10 osalejat (v.a. Optimist klassis 40 

osalejat) ja/või on planeeritud (NoR) vähemalt kahepäevane võistlus siis saab regatil edetabeli punkte 

50% vähem. 

3.3.1. Juhul kui Maailmameistrivõistlustel või Euroopa meistrivõistlustel osaleb antud 

võistlusarvestuses vähem kui 15 riiki või 5 riiki ja 30 osalejat siis saab regatil edetabeli punkte 50% 

vähem. 

3.3.2. Juhul kui Maailmameistrivõistlustel või Euroopa meistrivõistlustel osaleb antud 

võistlusarvestuses vähem kui 10 riiki või 5 riiki ja 20 osalejat siis saab regatil edetabeli punkte 75% 

vähem. 



3.3.3 Juhul kui Maailmameistrivõistlustel või Euroopa meistrivõistlustel ei täideta võistluse NoR-is 

nimetatud tiitli andmise kriteeriume, võrtsustatakse see võistlus välisriigi meistrivõistlusega. Sellisel 

juhul 3.3.2. ja 3.3.1. ei kehti. 

3.4. Paatkonna arvestuses lähevad arvesse ainult ühe ja sama paatkonna koosseisuga saavutatud 

tulemused. 

3.5. Iga klassi juunioride, noorte, meeste, naiste, poiste või tüdrukute arvestusgruppide tulemused 

arvestatakse vastavalt antud võistluse Võistlusteates (NoR)sätestatud reeglitele 


