
Võistlusametnike komisjoni 17.10.2018 koosoleku protokoll

Osalesid: Marko Saarlaid, Ott Kallas, Tõnis Kask, Madis Ausman, Andrus Poksi, Triin 
Sepp, Jüri Sõber, Sven Feofanov

Päevakava:
1. Sügisene atesteerimine, laekunud taotluste ülevaatus
2. 2018 Eesti MV sarja ja teiste suuremate regattide analüüs
3. Optimistide võistlemine kahes grupis
4. EMV finaalsõidud
5. EMV regattide võistlusametnike skeem ja nõuded
6. Jääpurjetamise võistlusametnike koolitus
7. Võistlusametnike seminaride ajakava

1. Sügisene atesteerimine, laekunud taotluste ülevaatus

 Võistlusametnike atesteerimine:
a. Piret Tank omistada Rahvusliku võistlusekretäri atesteering
b. Helen Pais Klubi võistlusjuhi atesteering
c. Kristiina Klaos pikendada Rahvusliku võistlusjuhi atesteering
d. Elle Bubert pikendada Rahvusliku võistlussekretäri atesteering
e. Krista Liiv pikendada Rahvusliku võistlussekretäri atesteering

2. 2018 Eesti MV sarja ja teiste suuremate regattide analüüs

SMS – Ainult üks sekretär regatibüroos, lubatud oli kaks. Probleemid tasustamisel.
PPN – OK.
BCE – Korraldus oli halvem kui eelmisel aastal.
HKK – ettevalmistav töö hakkas liiga hilja ja ei vastanud juhendile. Meeskonna ja 
varustuse komplekteerimine algas liiga hilja.
TR – OK.
KJK MV – Korraldamise eeltöö oli tegemata! NORi pidi ümber kirjutama. 
Sektorite pealikke ei olnud paigas. Meeskonna ja varustuse komplekteerimine 
algas liiga hilja.
BOW – korraldamata.
TJK KV – oli probleeme korraldamisega. Meeskonna ja varustuse 
komplekteerimine algas liiga hilja.
PSR – OK.
TNR – Varustuse korraldamise probleemid, kolme rajaga võistlus, kui võistlejaid 
ei ole nii palju, ei ole mõttekas. Ei ole võimalik varustust kokku saada. Kalendri 
koostamisel vaadata, kas purilaudu saab lisada mõnele teisele ühe rajaga 
võistlusele.

KJK korraldatavad võistlused on olnud sellel aastal korraldatud puudulikult. 
Korraldamine on alanud liiga hilja ja sellest tulenevalt ei ole võistlused vastanud 
juhendile. Meeskonna ja varustuse komplekteerimine algas liiga hilja.
TJK korraldatavad võistlused on olnud sellel aastal korraldatud halvemini kui 
eelmistel aastatel. Meeskonna ja varustuse komplekteerimine algas liiga hilja.

3. Optimistide võistlemine kahes grupis



Jätkame kahes grupis võistlemist.
Esimene päev on kvalifikatsiooni sõidud võrdetes gruppides.
Laupäevast on kuldgrupp 60 paati ja hõbegrupp/kadettide grupp ülejäänud.
Gruppideks jaotatakse, kui on rohkem kui 65 paati.
Kahest eelsõidust läheb halvim maha. 

4. EMV finaalsõidud 

Korraldada koosolek, kus erinevad osapooled (võistlusametnikud ja treenerid) 
arutavad formaadi teemat. Ott korraldab koosoleku novembris.
Peame paremini reklaamima ja põhjendama formaati.

5. EMV regattide võistlusametnike skeem ja nõuded

Panna paika nõuded erinevatele rajatüüpidele vajalike meeskonna ja varustuse 
jaoks.
On vaja uut korraldamise juhendit.
Ott saadab uuesti komisjonile eelmisel aastal koostatud nõuded. Marko ja Madis 
panevad nõuded paika ja siis arutatakse uuesti.

6. Jääpurjetamise võistlusametnike koolitus

Jääpurjetamise kohtunikel ei ole võimalik osaleda talvistel koolitustel.
Organiseeritakse EJL-i koolitus novembris.

7. Võistlusametnike seminaride ajakava

Jääpurjetamise võistlusametnike koolitus: 24.-25. november (Madis ja Marko)
Võistlusreeglid I osa: 19.-20. jaanuar (Andrus)
Kohtunikud: 9.-10. veebruar (Andrus)
Võistlusjuhid: 16.-17. märts (Madis)
Võistlussekretärid: 13.-14. aprill (______)
Võistlusreeglid II osa: 23. märts (Andrus)
Testid: 24 märts (Andrus)
Vahekohtunikud: 11.-12. mai (Andrus)

Manage2Sail:
Parem teenus võistlejatele.
EMV sarja korraldamise nõuetesse nõue.
Saata kiri klubidele, kes võiksid olla litsentsi osalised.
Alustame ingliskeelse versiooniga, tulevikus teeme eestikeelse versiooni.
Koolitus pannakse sisse iga võistlusametnike koolituse programmi osasse.


