
Saavutusspordi komisjoni koosolek 05.10.2021, protokoll

Koosolek toimus EJL kontoris ja ZOOM keskonna vahendusel. Koosolek algas 16.30 ja lõppes 18.40. 
Osalesid kõik komisjoni liikmed: Tuuli Org, Mihkel Kosk (ZOOM-i vahendusel), Marko Lilienthal, 
Tõnu Tõniste ja Toomas Tõniste.  

1. Rahalisised ressursid „koondisele“:
Suur osa EJL-i eelarves moodustab riiklik ja EOK sihtotstarbeline või nimeline rahastus nii 
sportlastele kui treeneritele. Leidsime ca 80 000 eurot, mida saaksime jagada (1.2/5.6 
Noortespordi omafinantsering 25% = 30623 eur (ei ole eelarves tulude all topelt ridadel 1.2 ja
5.6); 1.3 Muu (Hasartmängu maksust) 16400 eur; 5.3 Saavutusspordi toetus (nn Audentese 
kompensatsioon purjetamise treeneritele 6999 eur; 5.4 Omavalitsuse all Tallinna sportlastele 
toetus 27000 eur). Iga lisa euro sponsorilt suurendab koondise eelarvet.

2. Koondis võiks olla paadiklasside ülese edetabeli järgi, mis arvestab rahvusvahelisi võistlusi ja 
koduseid tiitlivõistlusi. Siis ei pääse olematu rahvusvahelise tulemusega sportlased 
koondisesse. Täna tundub hästi sobivat SSL rankig, mis hõlmab 110 000 purjetajat üle 
maailma ja kus ka Eesti purjetajad (ka juuniorid v.a. ZOOM ja RS Feva) kenasti sees on. 
Koondisesse pääsuks peaks näiteks sportlase punkitsumma ületama teatud taset. Tuleb läbi 
arutada, millist tuge koondise liige EJL-ilt saab?!

3. EJL-i poolt soovitame fikseeritud toetust tiitlivõistlustel osalemiseks (näiteks kuni 5 paati 
olenevalt paadiklassist) ja/või tagantjärele toetus teatud tulemuse saavutamise korral (võib 
ka diferentseeritud suurusega olla, näiteks 30% sees, 50% sees või kuldgrupis). Kui riike 
osaleb vähem kui 10, siis võiks toetus olla 1/2.

4. Projektipõhine treeneri toetus tiitlivõistlusel Eesti purjetajate juhendamise, abistamise ja 
väikese ühise treeninglaagri läbiviimise eest (kas näiteks kokkuleppel või parima sportlase 
treener või ...). 

5. EJL suunab ja aitab vajadusel klassiliite (eriti nõrkasid). Klassiliidud teevad koostööd 
klubidega, sportlastega, võistluste korraldamise eestisse toomisega, taseme saavutamisega 
jne. Hea, kui saaksime tugevaid klassiliite rohkem rahaliselt toetada.

6. Akadeemia pole ennast sellisel kujul õigustanud, pigem on tekitanud segadust ja ebaselgust. 
Samuti ei ole tulemused just järelkasvu osas vastanud ootustele. Ettepanek Akadeemia 
sellisel kujul lõpetada. 

EJL peaks hoidma süsteemi väga lihtsana ja läbipaitvana! Kõik teavad kes kui palju raha ja toetust saab
ning mille eest. Algajate ja hobipurjetajatega tegelevad klubid, saades selleks raha lastevanematelt ja 
riigilt (läbi EJL punktitabeli ca 90 000 eur). EJL aitab omalt poolt Eesti esindamisel tiitlivõistlustel ning 
mõne treeninglaagri läbiviimisel. Kui sportlane teeb juba maailmatasemel tulemuse siis tuleb lisaks 
riigi tugi ja kindlasti on siis ka sponsorite leidmine lihtsam. 

Lisaks tekkis meil küsimus, et kas EJL-i nõutud kindlustus, mis maksab ca 12000 eurot, õigustab end? 
Sportlaed peavad ikkagi omale kindlustuse tegema ja jääb arusaamatuks, miks siis EJL-i kindlustus 
veel on?
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