EJL treenerite komisjoni koosoleku protokoll
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1. Olümpiapurjetamise Eesti Karika regatid 2014
2. Kahepaatide klassitreeneri arutelu: tööülesanded,
isikulised kriteeriumid
3. Strateegia rakenduskava tegevuste arutelu
4. Noorte Olümpia kvalifikatsiooniregatiks valmistumine
klassis Byte CII
1. Olümpiapurjetamise Eesti Karika regatid 2014
Komisjon arutas 2014. aasta Olümpiapurjetamise Eesti Karika
regattide esialgse ajakava muudatusi seoses rahvusvaheliste
tiitlivõistluste aegadega.
Otsus: Olümpiapurjetamise Eesti Karika regatid 2014 esialgne
ajakava ja regatid pandi paika järgmiselt:
1) 30.05-01.06.2014, klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7 Saaremaa Merispordi Seltsi regatt
2) 13.-15.06.2014, klassid RS Feva, 29er, F18 – Saaremaa
karikavõistlused või Pärnu Purjetamisnädal
3) 11.-13.07.2014, klassid Laser Radial, Laser Standard, Finn,
470, Techno 293, RS:X, Formula, Kite Race - Kalevi Jahtklubi
meistrivõistlused
4) 15.-17.08.2014, klassid RS Feva, 29er, F-18, Techno 293,
RS:X, Formula, Kite Race – Suure Tõllu regatt või Saaremaa
karikavõistlused
5) 29.-31.08.2014, klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser
Radial, Laser Standard, Finn, 29er, 470 - Tallinna Jahtklubi
karikavõistlused
6) 12.-14.09.2014, klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7 - Pärnu
Sügisregatt
7) 26.-28.09.2014, klassid Laser Radial, Laser Standard, Finn,
RS Feva, 29er, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Kite Race Tallinna Nädala regatt
2. Kahepaatide klassitreeneri arutelu: tööülesanded,
isikulised kriteeriumid
Komisjoni liikmed jätkasid 29.10.2013 koosolekul alustatud
arutelu kahepaatide klassitreeneri teemal.
Komisjoni liikmed sõnastasid oma üldised seisukohad küsimuses
järgmiselt:
Kristiina Klaos – Saaremaa Merispordi Selts pooldab

treeninglaagreid, kus erinevate klubide tugevamad sõitjad
saaksid koos purjetada, eesmärgiga sportlaste arengut
kiirendada. Oleme koostöö poolt, kuid konkreetsema vormi
selleks (kas eraldi inimese palkamine, kes tegeleb laagrite
korraldamisega või lisatasu klubitreeneritele lisatöötundide
eest) võiks pakkuda välja Eesti RS Feva ja 9er Klasside Liit.
Oleksime võimelised laagrite korraldamisel treeneriressursiga
panustama, kuid klubitreenerit päris klassitreeneriks ära anda
ei saa.
Jaak Lukk – klassitreeneri küsimusele tuleks läheneda
projektipõhiselt ning teha hooaja plaan. Enne rahvusvahelisi
tiitlivõistlusi on vajalik korraldada suuremaid
treeninglaagreid, samuti on tarvis leppida varakult kokku, kes
treeneritest tiitlivõistlustele kaasa läheb ning laagreid
veab. Vopak E.O.S. toetaks seega projekti, mis koosneb
rahvusvahelistest tiitlivõistlustest ja kahest suuremast üleEestilisest treeninglaagrist. Meie klubis ei jätku hetkel
treeneriressurssi kahepaadiklassidega süvitsi tegelemiseks.
Priit Rüütel – küsimus seisneb hetkel klassitreeneri
vajalikkuses ning meil on vaja töötada välja süsteem, mismoodi
asi välja nägema hakkaks. Pärnu Jahtklubi toetab kliiniku
formaati (intensiivsed mõnepäevased tsüklid, palju paate koos,
purjetajad saavad lihvida tavapärasest erinevaid oskusi,
kliinikut võib vedada mitu treenerit), kuid selleks on vaja
leida ressursid ning leppida kokku, kui suures osas on valmis
toetama klassiliit ja kui suur osa kuludest jääb klubide enda
kanda.
Rein Ottoson – ei ole kliinikute vastu, kui nende
korraldamiseks vahendid leitakse. Rein Ottosoni
Purjespordikooli seisukoha antud küsimustes peaks ütlema
treener, kes nimetatud paadiklassidega tegeleb ehk siis Raivo
Randmäe.
Maria Veessaar – oleks suureks abiks, kui treenerid saaksid
kahepaatide osas omavahelise tööjaotuse kokku leppida või
keegi väljaspoolt treenerite ringi aitaks, kuna
klubitreeneritel on klasse palju ja kõigiga ei jõua süvitsi
minna. Samas on olemas oht, et kui teine treener õpetab
lastele midagi nende oma treenerist erinevalt, võib see
tekitada segadust. Eesti RS Feva ja 9er Klasside Liidu poolt
varasemalt korraldatud laagrid on olnud head, kuna sinna on
olnud kaasatud ka treenerid.
Ott Kallas püstitas komisoni liikmetele neli küsimust:
1. Kas klassipõhised treeninglaagrid või kliinikud, kus
erinevate klubide lapsed koos treenivad, on vajalikud?
Kõik komisjoni liikmed leidsid, et klassipõhised
treeninglaagrid või kliinikud on vajalikud.
2. Kas treeninglaagrid peaksid olema planeeritud
nädalapõhistena (näiteks igal nädalal esmaspäeval,
kolmapäeval, reedel) või hooajapõhistena (näiteks üks juunis
ja üks juulis)?
Kõik komisjoni liikmed leidsid, et treeninglaagrid peaksid
olema planeeritud hooajapõhistena.

3. Kas kahepaatidega rohkem tegelenud ning antud teemal
kirjalikku materjali uurinud klubitreeneritel on reaalselt
aega treeninglaagreid läbi viia?
Rein Ottoson arvas, et Rein Ottosoni Purjespordikooli
kahepaatide treeneril Raivo Randmäel oleks võimalik leida
ajalist ressurssi kahepaatide treeninglaagrite läbiviimiseks,
kuid taolised laagrid peavad olema rangelt vabatahtlikud nii
sportlastele kui treeneritele. Treeninglaagri läbiviija peab
saama majanduslikult kompenseeritud.
Kristiina Klaos arvas, et Saaremaa Merispordi Seltsi
kahepaatide treeneril Jaano Kempol on võimalik leida ajalist
ressurssi treeninglaagrite läbiviimiseks.
Maria Veessaar arvas, et temal kui Tallinna Jahtklubi
kahepaatide treeneril oleks võimalik leida ajalist ressurssi
treeninglaagrite läbiviimiseks. Taoliste treeningute maht ja
vorm tuleks võimalikult varakult klubidel omavahel kokku
leppida.
4. Kas treeninglaagrite läbiviimiseks oleks vajalik palgata
väljaspoolt klassitreener?
Rein Ottoson leidis, et vähemalt algul on oluline
kompenseerida Eesti treenerite lisatööd, välistreeneri võib
hiljem vajadusel juurde võtta.
Priit Rüütel leidis, et välistreeneri palkamine on vajalik
siis, kui Eesti treeneritel ei jätku laagrite läbiviimiseks
ajalist ressurssi.
Otsus: komisjon jõudis kokkuvõttes järgmistele ühistele
seisukohtadele:
- ei toetata ühe klassitreeneri palkamise ideed;
- pooldatakse olemasolevate tublimate klubitreenerite
palkamist regulaarsete klassi treeninglaagrite läbiviimiseks.
Kui olemasolevatel treeneritel jääb aegressurssi puudu, siis
peaks palkama laagripõhiselt välistreeneri või kohaliku
eksperdi;
- ei toetata nädalapäevade põhist treeningute planeerimist,
vaid soovitakse planeerida treeninglaagrid hooajapõhiselt
vastavalt regattide kalendrile.
3.

Strateegia rakenduskava tegevuste arutelu

Komisjon koostas EJL arengustrateegia rakenduskava
tegevustele, mille puhul on vastutavaks organiks määratud EJL
treenerite komisjon, alamtegevused, tegijaid ja aegraamistiku.
Otsus: komisjon pani oma vastutuse all olevate EJL
arengustrateegia rakenduskava tegevuste alamtegevused, tegijad
ja aegraamistiku paika järgmiselt:
1. koolituste korraldamine treeneritele
periood: november, jaanuar, veebruar
tegija: koordineerib EJL peasekretär
alamtegevused: 2. noorte õpetamine

periood: aastaringne
tegija: jahtklubid, purjetamiskoolid
alamtegevused: 3. klasside valik ja toetamine
periood: kord 4 aasta jooksul (klasside ülevaatamine vastavalt
olümpiaklasside kinnitamisele)
tegija: EJL treenerite komisjon
alamtegevused: võistlusarvestuste ülevaatmine 1 kord aastas
novembris
4. tipptreenerite kliinikud
periood: aastaringne
tegija: sportlased (osalevad kliinikutes personaalse
kokkuleppe alusel)
alamtegevused: 5. EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karikas
periood: oktoober, november
tegija: EJL treenerite komisjon, EJL sekretariaat
alamtegevused: 6. pikaajalised ja selged põhjendatud kriteeriumid
rahastamisel
periood: kord 4 aasta jooksul novembris, detsembris (vastavalt
olümpiatsüklile); vajadusel 1 kord aastas (korrigeerimine
suuremate üritustega seoses)
tegija: EJL treenerite komisjon
alamtegevused: 4. Noorte Olümpia kvalifikatsiooniregatiks valmistumine
klassis Byte CII
Komisjon arutas Noorte Olümpia valikregati võitnud Eesti
sportlaste võimalikku osalemist 4.-8. detsembril 2013 Itaalias
Imperias toimuvatel Byte CII klassi Euroopa
meistrivõistlustel. Eesti Olümpiakomitee poolt
kvalifikatsiooniregatiks valmistumiseks makstava toetuse
suurus ei ole veel teada.
Otsus: komisjon antud küsimuses seisukohta ei võtnud. Leiti,
et valiku võitnud sportlased peavad otsustama ise oma Byte CII
2013. aasta Euroopa meistrivõistlustel osalemise, kuna suure
tõenäosusega tuleb neil suurem osa regatil osalemise kuludest
katta oma vahenditest.
lõpp: 12:30

