
Võistlusametnike komisjoni 11.01.2017 protokoll.
Osalesid: Marko Saarlaid, Ott Kallas, Tõnis Kask, Madis Ausman, Andrus Poksi, Triin 
Sepp.

1. Komisjoni koosseisu kinnitamine ja juhatusele kinnitamiseks esitamine
Liikmed:
Triin Sepp - sekretäri- ja võistluste korraldamise kompetents

Andrus Poksi - jury kompetents

Madis Ausman - võistlusjuhtimise kompetents

Sven Feofanov - jury- ja avamere kompetents

Tõnis Kask - purje- ja lohelaua kompetents

Ott Kallas -  võistluste korraldamise kompetents EJL esindaja

Marko Saarlaid - vahekohtuniku ja jääpurjetamise kompetents (komisjoni 
esimees)

1. Võistlusametnike seminaride ajakava.
Võistlusreeglid I osa 28-29 jaanuar (Andrus)
Kohtunikud 18-19 veebruar (Andrus)
Võistlusjuhid 4-5 märts (Madis)
Võistlussekretärid 11-12 märts (Triin)
Võistlusreeglid II osa 15 aprill (Andrus)
Testid 16 aprill (Andrus)

2. Eesti Meistrivõistluste sari (NoR, SI, regamine...)
 Võistluste formaati pole plaanitud muuta. Oleneb järgmise EJL juhatuse

koosoleku tulemustest.
 EJL peasekretär oli viimasel hooajal võistluste käigus väga koormatud.

Peab rakendama tehnilise delegaadi rolli paremini. Google docsis täidetakse 
regati järgselt kokkuvõte.
Võistluste ajal kaasatakse EJL partnersuhete juht. Helena Rattus.

 Juhendid
Jätkata eelmise aasta NOR ja SI põhjaga.
Sarja korraldamise juhend üle vaadata. Madis teeb mustandi.
Sarja reeglid-üldjuhend koostada võistlejatele mõistetavalt kirjeldatuna.

 Tulemused kiiresti üles.
Tulemused pannakse EJL lehele üles. 
Idee: WhatsApp kaudu kontrollaeg ja tulemused kohe üles.
 

3. Ettepanekud komisjoni paremaks töökorralduseks. Uued teemad
 EJL-il võiks olla võistluse korraldamise varustus. 

Küsida EJL juhatuselt kas see on võimalik. Juhatusele  teha ettepanek, 
eelarvesse lisada vastav eelarverida võistluskorralduse varustuse jaoks.
Märgid kahe rajaga võistluse pidamiseks on olemas(16 aastat vanad), 
klassilipud on peaaegu olemas, raskused ja vahekohtunike lipud on olemas.

 Vaja noori kohtunikke juurde saada. 



Klubidele saata vastav üleskutse. Pöörduda EJL partnersuhete juhi ja 
arenduskomisjoni  poole nn prääniku väljamõtlemiseks. Edastada 
treenerite komisjonile palve teavitada võistluspurjetamist lõpetavaid noori 
võimalusest võistlsuametniku/kohtunikuna jätkata.
 Korraldada sellel aastal medal race kohtunikele koolitus. Korraldatakse 

20.-21.mail juba atersteeritud kohtunikele. Räägime laseri fleediga kas 
nad oleksid valmis kaasa aitama.

 Uue koosoleku aeg lepitakse kokku jooksvalt.

4. Vaadati üle komisjoni töökord. Otsustati saata juhatusele kinnitamiseks.
5. Arutati Linda-Navi juhtumit.

Kutsuda Jaht „Navi“ esindaja võistlusametnike komisjoni eelärakuulamiseks. 
25 jaanuar 17:30. 


