
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr 248 

 

Kuupäev: 25.01.2023 

Koht: Eesti Jahtklubide Liidu kontor/Zoom keskkond/e-mail 

Algus:  15:00 

Lõpp: 17:00 

Kohal: Kalev Vapper, Toomas Tõniste, Tuuli Org, Andres Valkna, Marti Hääl, Tiit Pruuli, 

Sven Nuutmann 

Protokollija: Madis Ausman 

 

Päevakord: 

EJL-i juhendid 

1. 2023 Edetabel Lisa 1 

2. 2023Saavutusspordi tabel Lisa 2 

3. 2023 Koondis Lisa 3 

4. Jääpurjetamise avaldused 3000€ jagatakse nelja klassi vahel vahel, DN Juunior, Ice 

Optimist, Monotüüp XV, Windsurfing Sled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 1 

2023. aasta Eesti edetabeli juhend 

Edetabeli pidamise eesmärgiks on Eesti Jahtklubide Liidu  liikmesklubide sportlaste  võistlustulemuste statistiline 

koondamine  ja   järjestamine, mis võimaldab hinnata ja võrrelda sportlaste võisltusspordi resultatiivsust.  

Edetabeli laiem eesmärk on sportlaste arengu väärtustamine. 

Saavutusspordi tabeli juhend ja Eesti Purjetamiskoondise moodustamise juhend sätestavad Edetabeli 

kasutamise toetuste määramisel ja koondisesse pääsemisel 

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, Techno 293 Plus U19, iQFoil 

Senior, iQFoil Junior, iQFoil Youth, Ice-Optimist U17, DN Juunior U24, Windsurfing Sled U17, 

Windsurfing Sled U24 

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 ja Spinnakeri regatt. 

3.1. Regati esikoha punktid on järgmised: 

- Maailmameistrivõistlused – 100 punkti 

- Euroopa meistrivõistlused – 80 punkti 

- Põhjamaade meistrivõistlused, Eesti meistrivõistlused – 40 punkti 

- Eesti karikasarja regatid, Spinnakeri regatt – 30 punkti 

- Välisriikide meistrivõistlused – 20 punkti 

3.1.1 Eesti regattidel läheb arvesse 100% tulemus 

3.1.2 Spinnakeri regatil, Maailmameistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel, Põhjamaade 

meistrivõistlustel ja välisriikide meistrivõistlustel läheb arvesse 50% sees olev tulemus + 1 punkt, 50% 

-st välja jäänud tulemus annab 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, võrdsustatakse 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. 

Arvestusgrupid: 

Optimist U16 üldarvestus 

Optimist U16 tüdrukud 

Optimist U12  

Optimist U12 tüdrukud 

Zoom8 U20 üldarvestus  

Zoom8 U20 tüdrukud 

ILCA 4 U 18 tüdrukud ja naised* 

ILCA 4 U18 Poisid 

ILCA 4 U18 tüdrukud 

ILCA 6 U19 poisid 

ILCA 6 poisid ja mehed* 

ILCA 6 U19 tüdrukud 

ILCA 6 U 21 tüdrukud** 

ILCA 6 naised*** 

ILCA 7 mehed*** 

ILCA 7 U21 

RS Feva üldarvestus 

RS Feva U18 

RS Feva U18 tüdrukud 

RS Feva U14 

29er üldarvestus 

29er tüdrukud 

29er U19  

29er U19 tüdrukud 



49er ja 49erFX üldarvestus 

49erFX 

Techno 293 U13 5.8  

Techno 293 U13 5.8 tüdrukud 

Techno 293 U15 6.8 üldarvestus  

Techno 293 U15 6.8 tüdrukud 

Techno 293 U17 7.8 üldarvestus 

Techno 293 U17 7.8 tüdrukud 

Techno 293 Open U19 

iQ Foil Senior 

iQ Foil Senior naised 

iQ Foil U21 

iQ Foil U21 tüdrukud 

iQ Foil U19  

iQ Foil U19 tüdrukud 

iQ Foil U17  

iQ Foil U17 tüdrukud 

Ice-Optimist U17  

DN Juunior U24 

Windsurfing Sled U17 

Windsurfing Sled U24 

*    - ei anta välja Eesti meistri tiitleid ja ei moodustata koondist 

**  - arvestusse ei saa minna U19 võistluste ehk noorema vanuseklassi tulemused 

*** - arvestusse ei saa minna U19 ja/või U21 võistluste ehk noorema vanuseklassi tulemused 

 

 

 

 

 



Lisa 2 

2023. aasta Noorte Saavutusspordi Tabeli juhend 2024. aasta toetuste arvutamiseks 

Noorte ja juunioride saavutusspordi toetusrahade jagamine klubidele ja koolidele 2023 

tulemuste põhjal 

1. Klubi või kooli õpilaste arvukus  

1.1. Iga purjetaja, kes on osa võtnud vähemalt 2/3 Eestis peetud noorte ja juunioride edetabeli 

võistlustest või kolmest LHV sarja võistlustest, annab klubile või koolile ühe punkti.  

1.2. Iga purjetaja saab oma klubile või koolile tuua punkte purjetamise klassides ja ühes 

jääpurjetamise klassis või LHV sarjas. 

1.3. DN Junior, Optiliu ja edetabelisse pääsemiseks peab olema peetud 2 edetabeli võistlust. 

1.4. Klubi toetuse summa on vähemalt 500 eurot kui vähemalt 3 antud klubi purjetajat osalevad 2/3 

ühe klassi Eestis peetud noorte ja juunioride edetabeli võistlustel või LHV sarja võistlusel. 

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 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 

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. Iga purjetaja saab oma klubile või koolile tuua punkte ühes purjetamise klassis ja ühes 

jääpurjetamise klassis. LHV sarjas edukuse punkte ei anta.  

2.5. Paatkonna punktid arvutatakse korrutades vastava klassi koefitsiendiga. 

2.6. Osavõtnuks loetakse purjetaja või paatkond, kes on regatil vähemalt ühe sõidu lõpetanud. 

3. Vanusekategooriad ja koefitsiendid mis lähevad Saavutusspordi tabelisse 

 KLASSI 

VANUSEKATEGOORIA 

KOEFITSIENT 

ühepaadid Optimist U16 1 

 Zoom8 U20 1 

 ILCA 4 U18 1 

 ILCA 6 U19 1,2 

 ILCA 6 tüdrukud U21 1,3 

 ILCA 7 U21 1,3 

kahepaadid RS Feva U18 1,8 

 29er U21 2,16 



 470 U21 2,34 

 49er U23, 49erFX U23 2,34 

 Nacra 17 2,34 

Purjelaud Techno 293 U17 1 

 Techno 293 U15 1 

 Techno 293 U13 1 

 iQFoil U17  1,2 

 iQFoil U19 poisid 1,3 

 iQFoil U19 tüdrukud 1,3 

 iQFoil U21 1,3 

jääpurjetamine DN U24 0,3 

 Ice-Opti U17 0,3 

 

4. Klubidest/koolidest ülemineku reeglid 

Hooaja vältel klubist/koolist lahkunud õpilase punktid lähevad 100% endisele klubile. 

4.1 Järgmisel aastal saab vana klubi 50% ja uus klubi 50% õpilase väljateenitud punktidest. 

4.2. Kolmandal aastal saab vana klubi 25% ja uus klubi 75% õpilase väljateenitud punktidest. 

4.3. Klubiline liikmelisus määratakse purjetajapoolse kirjaliku teatega Eesti Jahtklubide Liitu hiljemalt 

eelneva aasta 1. detsembriks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 3 

Eesti Koondise valiksüsteem 2024 aasta koondise moodustamiseks 

1.1. Koondis moodustatakse aasta edetabeli ja tiitlivõistluste tulemuste põhjal järgmiseks aastaks. 
 

1.2. Koondisesse pääsevad paadiklassi vanuserühma (poisid ja tüdrukud eraldi) edetabeli parim 
(1 koht) klassides ja vanuserühmades milles toimuvad rahvusvahelised tiitlivõistlused ja 
sportlased, kes on olnud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel esimese 50% sees. Maksimaalne 
paadiklassi vanuserühma koondisekohtade arv on 3 ( edetabeli esimesele lisanduvad 
maksimaalselt kaks parimat rahvusvahelistel tiitlivõistlusel esimese 50% sees olnud paatkonda), 
välja arvatud Optimist ja Jääpurjetamise klassides.  Noorte klassides ja vanuserühmades kus 
Eesti edetabelis on vähem kui 4 osalejat pääseb koondisesse ainult sportlane kes on olnud 
rahvusvahelistel tiitlivõistlustel esimese 50% sees (ei kehti Olümpiaklassides). Maksimaalne 
paadiklassi vanuserühma koondisekohtade arv on 3.  
 
1.3. Paadiklassi vahetuse või vanuserühmast järgmisesse edasi liikumise korral 
jääb koondislasele toetus tiitlivõistlustel osalemiseks alles ( välja arvatud Optimist klassis) ja ei 
võta järgmise klassi koondise kohta ära. Sportlase edasi liikumisel paadiklassis vabaks jäänud 
koondise kohti ei täideta.   
 
1.4. Koondise liikmetele eraldatakse EJL poolt koondise vorm ja rahaline toetus tiitlivõistlustel 
osalemiseks, välja arvatud Optimist ja Jääpurjetamise klassides. Toetuse summa aasta kohta 
otsustab EJL-i juhatus, vastavalt eelarve vahendite olemasolule. 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. Koondislasega sõlmitakse leping. Rahaline toetus eraldatakse vaid nendele sportlastele, 
kellel on plaan osaleda ja kes osalevad rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (välja arvatud Optimist 
klass). Kui rahvusvahelised tiitlivõistlused toimuvad Eestis, siis makstakse toetust teistel 
kõrgetasemelistel rahvusvahelistel välisregattidel osalemiseks. Lepingu kestus on 1 aasta.  Alla 
18-aastaste sportlaste puhul annab oma allkirja lepingule ka lapsevanem. 

 
1.6. Koondise liikmetel on kohustus osaleda Eesti edetabeli regattidel, välja arvatud juhul, kui 
seda takistavad tervislikud põhjused või aastaplaani järgne välisregatil osalemine. 

 
1.7. Koondise liikmed on kohustatud läbima Terviseuuringu kompleks A Spordimeditsiini SA-s üks 

kord aastas, kulu kompenseeritakse vastavalt EJL-i ja SMSA vahelisele kokkuleppele. 

 
1.8. Klassiliit võib taodelda koondise toetuse eraldamist antud klassis koondisesse arvatud 
sportlaste arvu ulatuses endale, tingimusel, et toetus antkse edasi klassi sportlastele tiitlivõistlustel 
osalemise kulude katteks. 

 
1.9. Optimist klassis erandina eraldatakse koondise rahaline toetus ... € ulatuses Eesti Optimist 
Klassi Liidule, kes võib toetust kasutada lisaks koondislastele ka teiste laste tiitlivõistlustel 
osalemiseks ning koondise vormi ostmiseks. Optimistilt teistesse paadiklassidesse edasi liikujad, 
ei ole automaatselt koondislased ega saa rahalist toetust kaasa. 

 
2. Jääpurjetamise klassides erandina eraldatakse koondise rahaline toetus  3000 € ulatuses Eesti 
Jääpurjetamise Liidule ja Eesti Purjelaualiidule, tingimusel, et toetus antakse edasi klassi 
sportlastele tiitlivõistlustel osalemise kulude katteks. 

 

 

 

 


