
Saavutusspordi komisjoni koosoleku 08.01.2021 protokoll

Koosolek toimus ZOOM keskonna vahendusel. Koosolek algas 15.00 ja lõppes 17.10. Osalesid kõik 
komisjoni liikmed: Tuuli Org, Mihkel Kosk, Marko Lilienthal, Tõnu Tõniste ja Toomas Tõniste. 
Külalisena kaasati ½ tunniks olümpiapurjetaja Karl Martin Rammo. 

1. Komisjoni uue nime ja töökorra kinnitamine

Kinnitati uus töökord. Komisjoni senine nimi, Tippspordi komisjon, muudeti Saavutusspordi 
komisjoniks. Eesmärk kajastada selgemalt komisjoni töö valdkondi. Soovime kaasa aidata kogu 
tipppurjetajaks kujunemise püramiidi raames (Optimist klassist olümpiaklassideni).

2. Eesti meistrivõistluste sari  

Toetame juhatuse otsust, muuta senist 4st võistlusest koosnevat sarja nii, et Eesti meistrivõistlus 
oleks eraldi võistlus ja Eesti karikasari omaette võistlussari. 

Kuna mitmetes paadiklassides (eriti olümpiaklassid) sisuliselt konkurents puudub ja meeskonnad 
mehitatakse spetsiaalselt tiitlivõistlusteks  (et nelja paadi norm täita), siis selline tee ei vii meid 
heade tulemuste poole (pigem vastupidi)! Rõhk peab olema võistlemisel tugevas konkurentsis. 
Üks võimalus avatud tiitlivõistlused koostöös naaberriikidega.

3. Koondis (Akadeemia) ja rahastus 

Soovime selget, läbipaistvat ja tulemusepõhist koondise valiksüsteemi ja koos sellega kaasnevat 
rahastust. Tasub kaaluda tagantjärele rahastust, kui saavutatakse hea rahvusvaheline tulemus.

Tuleb üle vaadata tänase püramiidi ja noortespordi rahastuse aluseks olev punktitabel, 
paadiklassid ja koefitsendid. Rohkem hinnatud võiks olla hea rahvusvaheline tulemus (mitte 
osavõtt, täna 50% sees vaja olla) ja Eesti MV. 

Koondislaseks nimetamine ei tohiks toimuda lihtsalt Eesti edetabeli alusel, kui rahvusvaheline 
tase puudub. 

Tugevad klassiliidud. Suunata rohkem otsustusõigust ja võimalusel ka rahastust klassiliitudele. 
Toetada klasside parimaid purjetajaid tiitlivõistlustel osalemiseks. 

Palju segadust tekitab tänane Akadeemia, mis on nagu osaliselt koondis?! Kas üldse Akadeemia 
sellisel kujul vajalik? Selgem oleks, kui on Eesti purjetamise koondis ja järelkasvukoondis. Kui, 
siis peaks Akadeemia olema eelkõige meie tulevikulootustele suunatud (noored, juuniorid). Ühe 
võimalusena võiks Akadeemia koordineerida koostöös klassiliitudega treeninglaagrite 
korraldamist, näiteks kliinikud nii treeneritele kui sportlastele. Ühised treeninglaagrid 
olümpiaklassidele võiksid toimuda näiteks enne rahvusvahelist suurt (vara)kevadist võistlust 
(näiteks Princesa Sofia, Hyeres). 

Soovime, et raha jagamine suunaks rohkem koostööle, mitte vastupidi (nähakse konkurenti raha 
jagamisel)!

Protokollis Toomas Tõniste
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