
Saavutusspordi komisjoni koosoleku 16.04.2021 protokoll

Koosolek toimus ZOOM keskonna vahendusel. Koosolek algas 16.00 ja lõppes 18.05. Osalesid  
komisjoni liikmed: Tuuli Org, Marko Lilienthal, Tõnu Tõniste ja Toomas Tõniste. Osaleda ei saanud  
Mihkel Kosk. 

1. Eesti edetabeli juhend

Soovitame lähtuda järgnevatest põhimõtetest:

1.1. Arvesse minevad regatid:

Eesti regatid: Eesti MV ja Eesti KV regatid
Välisregatid:  OM, MM, EM, Põhjamaade MV ja Riikide Meistrivõistlused. Alates 2022 lisame 
välisregattidena Grade 1 regatid (nt. Palma, Hyeres, Medemblik, Kiel).

Arvesse lähevad kokku 4 paremat võistlust, alates 2022a läheb arvesse 5 paremat võistlust (mis 
tõid rohkem punkte) 

1.2.      Punktiarvestus

- MM, OM: 1. koht = 100 punkti ; punkte saavad esimesed 66%
- EM: 1. koht = 80 punkti ; punkte saavad esimesed 66%
- Grade 1 võistlused (alates 2022) : 1. Koht = 65 punkti; punkte saavad 66% 
- Riikide Meistrivõistlused (sh Eesti MV) ja Põhjamaade MV: 1. koht = 40 punkti ; punkte saavad 
esimesed 66%
- Eesti KV regatid (mitte üle kolme võistluse): 1. koht = 30 punkti ; punkte saavad esimesed 66%

Lisaks: 
- Kui ei ole 10 paati (v.a. optimist 40 paati) võistlemas ja ei toimu vähemalt kahepäevane 

võistlus, saab punkte 50% vähem. 
- Arvesse lähevad MM ja EM, kui võistleb vähemalt 15 riiki või 5 riiki ja 30 paati (omas 

medalikategooria arvestuses). Kui riike või paate on vähem, siis punktisumma 50% väiksem. 

- Edetabeli punkti valemis = E x (O – K + 1) / O  

võiks „+1 punkti“ kasutada ainult OM, MM ja EM võistlustel.

- Kui meeskond on hooaja jooksul muutunud, siis saab valida kumma meeskonna liikmega koos
savutatud punkte arvestada soovitakse (ei lähe arvesse erinevate meeskonnaliikmetega 
võistlused).

Kaaluda Noorte Tippspordi Tabeli juhendi p2 ja p3 liitmist üheks (arvutada ümber nii, et p1 
„klubide või koolide õpilaste arvukuse“ järgi saadav punktikogus jääks proportsionaalselt samaks kui 
praegu).
P2 uus pealkiri jääb samaks „Klubi või kooli õpilaste edukus Eesti edetabelis noorte ja juunioride 
seas“ (nüüd on selle punkti all aga ka rahvusvahelised võistlused, mis varem olid p3 all).

2. Võistlussarja ja regattide formaat 



Soovime ühtlustada osade paadiklasside rahvusvahelisi tavasid Eesti omadega, et hoida OM 
klassidele ettevalmistavates klassides võimalikult tugevat taset ning hoida meie noori purjetajaid 
võimalikult kaua purjetamise juures.

- „29-er“ ja „Laser radial“ klassides toimuvad Eesti MV vabaklassis (Open) ja U19. Noorte 
Tippspordi tabelisse vanemad kui U19 ei lähe.

Protokollis Toomas Tõniste
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