
Saavutusspordi komisjoni koosoleku 19.01.2023, protokoll. 

Koosolek toimus e-maili teel ajavahemikul 11.01.2023 –19.01.2023. Osalesid komisjoni liikmed:  

Tuuli Org, Ingrid Puusta, Mihkel Kosk, Marko Lilienthal, Tõnu Tõniste ja Toomas Tõniste.   

Päevakorras kaks punkti:  

1. Eesti Edetabeli juhendi muudatused 

2. Eesti Noote Tippspordi Tabeli juhendi muudatused  

3. Koondis 

 

Raha jagamise põhimõte peaks olema, et raha jagatakse eeskätt nendele, kes tegelevad 

saavutusspordiga, eesmärgiga jõuda Olümpia Mängudele ja seal hästi esineda!  

 

Võiksime mõelda edaspidiseks, et arvestades ealisi iseärasusi ei teeks noortele poistele liiga 

võrreldes tüdrukutega! Mitmetes klassides saavad tüdrukud üldjärjestuses koha (võttes tihti 

poistel võimaluse hea koht saada)  ja veel tüdrukute arvestuses koha?!  

 

 

1. Eesti Edetabeli juhendi muudatused 

 

Juhendi alguses selgelt lahti kirjutada, millised klassid ja vanusekategooriad (eraldi välja tuua 

tüdrukud ja poisid) lähevad Eesti Saavutusspordi Tabelisse (raha tabelisse) ja millistel klassidel ja 

vanuserühmadel on lihtsalt edetabeli pidamine.  

Vaadata, et see nimekiri ühtiks ka Noorte Saavutusspordi Tabeli juhendiga. 

 

p.3.1.Võib kaaluda välisriikide meistrivõistluste ja Spinnakeri regati punktide alandamist 30 p peale 

(mitte 20 p peale nagu oli treenerite komisjoni ettepanek). 

P.3.1.1. Ei toeta 50% sees olemise taseme tõstmist 65% peale.     

 

  

2. Eesti Noorte Tippspordi Tabeli juhendi muudatus 

 

p. 1.1 Iga purjetaja, kes on osa võtnud vähemalt 2/3 ühe klassi Eestis peetud noorte ja 

juunioride edetabeli võistlustest või kolmest LHV sarja võistlusest, annab klubile või koolile 

ühe punkti. 

      p.  1.3 Mitte lisada uusi klasse juurde. 

      p.  3    Vanusekategooriad ja koefitsendid 

Juhendi tabelis kirjutada kõik klassid, vanusekategooriad ja tüdrukud/poisid välja. 

           Võtta välja eksituslikult tabelis olev Techno 293 Plus U19 (see vanus sõitku juba Foili) 

           Lisada ekslikult tabelist väljas olevad Techno 293 U13 , U15 ja U17 (järgmisest aastast 

võiks U17 vanusekategooria välja võtta, Foilile vaja üle minna). 

           Lisada iQFoli U17 (ainult üldarvestus, tüdrukud ja poisid koos). 

           Täpsustada Zoom8 klassis, et jääks nii nagu oli, rahvusvahelised tiitlivõistlused U19 ja Eesti   

edetabel U17 

           Mitte lisada jääpurjetamises uut klassi Windsurfing Sled 

 

Tippspordi juhendis võiks lisaks 2/3 nõudele olla ka minimaalne Eestis korraldatud edetabeli 

võistluste arv 3 (täna vist see nõue karikavõistluste juhendis). 

 

3. Koondis 

 



Jätkata kehtiva juhendiga muutusteta ka edaspidi ja kinnitada vastavalt 2022 kinnitatud juhendile 

koondis 2023 aastaks. 

Ei toeta treenerite komisjoni ettepanekuid kriteeriumite lihtsustamiseks. 

 

 

 

Protokollis 

 

Toomas Tõniste 

Saavutusspordi komisjoni esimees 

 


