
Saavutusspordi komisjoni koosoleku 03.03.2021 protokoll

Koosolek toimus ZOOM keskonna vahendusel. Koosolek algas 15.00 ja lõppes 17.00. Osalesid kõik 
komisjoni liikmed: Tuuli Org, Mihkel Kosk, Marko Lilienthal, Tõnu Tõniste ja Toomas Tõniste. 

1. Eesti edetabeli juhend

a) Parandamist vajab juhendi p.1 all juba ajas muutunud info. Enam ei ole Eesti MV etappe vaid
Eesti MV ja Eesti karika etapid, samuti ei toimu EUROSAF Champions Sailing Cup regatte 
ja Sailing World Cup regatte. Kui peale rahvusvaheliste tiitlivõistluse tulemuste on soov muid
rahvusvahelisi regatte arvestada, siis tuleb need regatid lisada.  

b) Eesti MV võiks olla natuke kõrgema koefitsendiga kui Eesti karika etapid, näiteks 
koefitsendiga 1.1.

c) Täpsustamist vajab „koondise“ mõiste, mida kasutatakse p.6 all! Vajab ülevaatamist, kes ja 
mis tasemel purjetajad kuuluvad koondisesse ja mis see sportlasele annab?

d) Edetabeli juhendi koostamisel peaks olema suurem roll klassiliitudel, kes teavad kõige 
paremini millised võistlused nende paadiklassile kõige sobilikumad on. Tuleb küsida 
klassiliitude käest nende nägemus rahvusvaheliste võistluste osas (hea oleks saada vastused 
märtsi kuu jooksul). Samuti tasub arutleda, kas oleks mõtekas tuua edetabelisse juurde 
paadiklasse ja näiteks ka jääpurjetamine?

e) Tuleb kokku leppida, mis rolli edetabel meie süsteemis omab? 

Koostöös treenerite komisjoni ja klassiliitudega viia sisse parandused. Samas võtta teadmiseks, et 
enne EJL strateegia valmimist pole võibolla mõtekas väga põhjalikke muudatusi teha.

Arutati ka klassideülest Eesti edetabeli loomist (eeskuju võib võtta SSL ülemaailmsest edetabelist 
https://www.starsailors.com/ranking ), kus on jagatud paadiklassid ja võistlused erinevatesse 
kategooriatesse (nii rahvusvahelised, kui ka kodused tiitlivõistlused) , mis arvestab osavõtvate paatide 
arvu. Seeläbi saame motiveerida erinevate paadiklasside purjetajaid omavahel konkureerima ja ka 
rahvusvahelistest võistlustest osa võtma, et „naabrist parem olla“!

2. Jooksvad küsimused  

Jälle tõdesime, et tugevad klassiliidud on võtmesõna ning võiks anda rohkem otsustusõigust ja 
võimalusel ka rahastust neile juurde! Alustada võiks täna paadiklassidest, kus on arvukas 
purjetajaskond nagu Laser (sh Laser 4.7 ja Laser Radial) ja Optimist.

Peame liikuma lihtsuse suunas, et kogukond saaks aru, kes on meie parimad, kes on koondises 
ning kuhu ja miks EJL-i raha läheb jne!
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