
EJL treenerite komisjoni koosoleku protokoll
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osalejad: Kristiina Klaos, Maria Veessaar, Ott Kallas, Mart Meiel, Jaak 
Lukk, Raivo Randmäe (Rein Ottosoni asendaja), Argo Kruusmägi
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:
1. Treenerite koolituste korraldamine
2. Noorte Olümpia kvalifikatsioonivõistlustel 2013-2014 osalemine ja 
eelarve
3. Treenerite toetuse maksmise viis

1. Treenerite koolituste korraldamine
Komisjon arutas treenerite koolituste raames käsitlemist vajavaid teemasid, 
koolituste võimalikku ülesehitust, läbiviijaid, ajakava ja osavõtutasusid.
Peamiste treenerite koolituse teemadena arutati järgmiseid valdkondi:
1. meteoroloogia – kontakteeruda võimaliku koolitaja leidmiseks Eesti 
Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudiga ning Eesti Mereakadeemiaga 
(Kristiina Klaos püüab leida võimalike koolitajate kontakte);
2. aerodünaamika – piisavalt on olemas nii eesti- kui võõrkeelset 
kirjalikku materjali, mille põhjal treenerid saavad end täiendada;
3. purjetamise võistlusreeglid – valdkond on piisavalt kaetud EJL-i poolt 
läbiviidavate võistlusametnike seminaride näol, kus saavad osaleda ka 
treenerid;
4. sõidutehnika – koolituste läbiviimisele läheneda klasside grupeerimise 
kaudu:
a. ühepaat Optimist – võimalik koolituse läbiviija Priit Rüütel, kel antud 
klassis palju kogemusi ja head tulemused (Ott Kallas räägib läbi ja lepib 
kokku)
b. ühepaadid Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard – võimalik 
koolituse läbiviija Karl-Martin Rammo (Ott Kallas räägib läbi ja lepib 
kokku)
c. ühepaat Finn – võimalikud koolituse läbiviijad Lauri Väinsalu ja Deniss 
Karpak (Ott Kallas räägib läbi ja lepib kokku)
d. kahepaat RS Feva – koolituse läbiviija Raivo Randmäe
e. kahepaadid 29er, 49er – võimalikud koolituse läbiviijad Jaano Kempo 29er 
klassis ning Tõnis Haavel ja Lenart Kivistik 49er klassis (Ott Kallas 
räägib läbi ja lepib kokku)
f. purjelauad Techno 293, RS:X – koolituse läbiviija Jaak Lukk;
5. strateegia – käsitleda koolitusel eelneva klasside grupeeringu põhiselt 
samade inimeste eestvedamisel;
6. taktika – käsitleda koolitusel paralleelselt strateegia valdkonnaga 
eelneva klasside grupeeringu põhiselt samade inimeste eestvedamisel;
7. spordipsühholoogia ja füüsiline ettevalmistus – kontakteeruda esmalt 
Toomas Herdega Tallinna Ülikoolist, et küsida nõu võimalike koolitajate 
osas (Ott Kallas kontakteerub).
Sõidutehnika, strateegia ja taktika alaste koolituste toimumise ajakava 
pandi paika järgmiselt:
16.-18. aprill 2013 kell 9:30 – 12:00 ja kell 13:00 – 14:30
23.-24. aprill 2013 kell 9:30 – 12:00 ja kell 13:00 – 14:30
Leiti, et koolitusel osalemine võiks olla võimalik ka Skype'i kaudu 
videokonverentsi vormis.
Koolitusel osalemise tasuks kinnitati 5 EUR päeva kohta.
Meteoroloogia ning spordipsühholoogia ja füüsilise ettevalmistuse alaste 
koolituste toimumisaeg ning osavõtutasu pannakse paika hiljem, kui on 
leitud potentsiaalsed koolitajad ning saavutatud vastavad kokkulepped.
Arutati ka treenerikutse omistamisel erialase koolitusena rahvusvahelistel 
tiitlivõistlustel treenerina osalemise arvestamist ja leiti, et treener 
peab selleks tõendina EJL-i esitama umbkaudu 1 A4 mahus võistluse 



kokkuvõtte/raporti, mis kirjeldab ja analüüsib võistluspaika, olusid, 
akvatooriumi, võistlusformaati, regati käigus õpitut ning muid taolisi 
olulisemaid aspekte. Antud materjali jagatakse EJL-i poolt kogemuste 
levitamise eesmärgil teiste treeneritega.

Otsus: sõidutehnika, strateegia ja taktika alased treenerite koolitused 
toimuvad järgnevalt:
16.-18. aprill 2013 kell 9:30 – 12:00 ja kell 13:00 – 14:30
23.-24. aprill 2013 kell 9:30 – 12:00 ja kell 13:00 – 14:30
Koolitusel osalemise tasu on 5 EUR päeva kohta.

2. Noorte Olümpia kvalifikatsioonivõistlustel 2013-2014 osalemine ja 
eelarve
Ott Kallas andis ülevaate Eesti Olümpiakomitee toetustest Noorte Olümpia 
ettevalmistuseks ning kvalifikatsioonivõistlustel osalemiseks 2013-2014 
klassides Techno 293 ja Byte CII.

Otsus: EOK poolne Noorte Olümpia ettevalmistustoetus 3000 EUR otsustati 
jagada võrdselt pooleks Techno 293 ja Byte CII klasside vahel (1500 EUR + 
1500 EUR). Techno 293 klassi osas on Jaak Lukk koostanud EOK-le esitatava 
ettevalmistuse ja kvalifikatsioonis osalemise eelarve, Byte CII klassi osas 
koostab eelarve Ott Kallas.

3. Treenerite toetuse maksmise viis 
Ott Kallas andis ülevaate EJL-i juhatuse koosolekul toimunud arutelust ja 
võetud seisukohtadest koondise toetuse süsteemi raames tippsportlaste 
treeneritele (I ja II toetustase) toetuste maksmise viisi küsimuses. 
Juhatus pooldab varianti, mille kohaselt toetuse treenerile välja maksmise 
viisi otsustab treener ise.

Otsus: komisjon pooldab juhatuse seisukohta koondise toetuste süsteemi 
raames treenerite toetuste maksmiseks, mille kohaselt iga toetust saav 
treener otsustab ise, millisel viisil ta soovib toetuse kätte saada. 

lõpp: 12:35


