
EJL võistlusametnike komisjoni koosoleku protokoll

kuupäev: 15.01.2013
koht: EJL
algus: 17:00
osalejad: Marko Saarlaid, Andrus Poksi, Madis Ausman, Mairold Metsaviir, Tõnu Toomara, 
Agnes Lill, Sven Feofanov, Triin Sepp, Ott Kallas (külaline)
protokollija: Ott Kallas

Päevakord:

1. Komisjoni koosseisu kinnitamine ja juhatusele kinnitamiseks esitamine
2. Võistlusametnike programmi kinnitamine
3. Võistlusametnike raportite ja soovituste vormid
4. Võistlusametnike seminarid
5. Suurvõistluste korraldusmeeskondade koostamine
6. Eesti Karika regattidel juhtivate võistlusametnike kategooria nõue
7. Võistlusjuhi abimaterjal
8. EJL Tehniline delegaat Olümpiapurjetamise Eesti Karika regattidel
9. Rahvusvahelised koolitused
10. Maksesüsteem suurvõistluste jaoks

1. Komisjoni koosseisu kinnitamine
Otsus: 
komisjon kiitis võistlusametnike komisjoni koosseisu heaks ja esitab juhatusele 
kinnitamiseks:
Triin Sepp
Andrus Poksi
Jüri Šaraškin 
Tõnu Toomara 
Mairold Metsaviir 
Sven Feofanov 
Madis Ausman
Agnes Lill 
Marko Saarlaid - esimees 
Otsus:
komisjon kiitis võistlusametnike atesteerimise komisjoni koosseisu heaks ja esitab 
juhatusele kinnitamiseks:
Andrus Poksi (jury kompetents) 
Madis Ausmann (võistlusjuhtimise kompetents)
Triin Sepp (sekretäri- ja võistluste korraldamise kompetents)
Jüri Šaraškin (mõõtmise- ja jääpurjetamise kompetents) 
Tõnu Toomara (jury- ja avamere kompetents) 
Toomas Soots (võistluste korraldamise kompetents) 
Ott Kallas (EJL esindaja)
Marko Saarlaid - esimees (vahekohtuniku kompetents) 

2. Võistlusametnike programmi kinnitamine
Otsus:
Kehtivale võistlusametnike programmile tuleb viia sisse muudatused. Agnes Lill valmistab 
mõõtjate osa ette ja arutab läbi tehnilises komisjonis. Seejärel esitatakse 
võistlusametnike programm juhatusele kinnitamiseks.

3. Võistlusametnike raportite ja soovituste vormid
Otsus:
Võistlusametnike raportite ja soovituste vormidesse viib täiendused sisse Andrus Poksi.

4. Võistlusametnike seminarid



Otsus:
Komisjon pani paika võistlusametnike seminaride vastutavad isikud:
Võistlusreeglid 1 - Andrus Poksi
Kohtunikud - Andrus Poksi
Võistlusjuhid - Marko Saarlaid ja Madis Ausman
Võistlussekretärid - Triin Sepp ja Krista Liiv
Võistlusreeglid 2 - Andrus Poksi
Seminaride jaoks materjalid paljundamise ja joogivee arvestusega 1L inimese kohta 
korraldab EJL kontor.

5. Suurvõistluste korraldusmeeskondade koostamine
Otsus:
Olümpiapurjetamise Eesti Karika regattidele korraldusmeeskondade komplekteerimine 
peaks olema tulevikus läbipaistvam, ajaliselt jälgitav ja avalik. Selleks tehakse EJL 
kontoris valmis pilootprojektina Google Docs põhjal regati korraldusmeeskonna nimekiri 
iga regati jaoks. Korraldusmeeskonna nimekirjale saab juurdepääsu regati direktor, kes 
kohtustub korraldusmeeskonna liikmed sisestama regati faili. Fail on avalikult väljas 
puri.ee kodulehel võistlusametnike alamlehel ja Eesti Karika alamlehel. Vastav nõue 
lisatakse Olümpiapurjetamise Eesti Karika korraldamise juhendisse.

6. Eesti Karika regattidel juhtivate võistlusametnike kategooria nõue
Otsus:
Eesti Karika regattidel saavad võistlusjuhi, protestikomitee esimehe ja peasekretäri 
ametis rakendatud olla vaid vastava rahvusliku kategooria võistlusametnikud. Erandina 
saavad korraldavad klubid taotleda 2013 aastal EJL-lt madalama kategooriaga 
võistlusametniku rakendamist nimetatud ametites. EJL vaatab taotluse läbi ja teeb 
otsuse. Vastav täiendus viiakse sisse Eesti Karika korraldamise juhenditesse.

7. Võistlusjuhi abimaterjal
Otsus:
Võistlusjuhi abimaterjal on vajalik alustavate võistlusjuhtide jaoks praktilise juhendina. 
Abimaterjali koostab Marko Saarlaid ja see pannakse alla laetavaks puri.ee 
võistlusametnike alamlehele.

8. EJL Tehniline delegaat Olümpiapurjetamise Eesti Karika regattidel
Otsus:
EJL tehnilise delegaadi roll otsustati anda peavõistlusjuhtide tiimile koosseisus Tõnu 
Toomara (esimees), Madis Ausman, Marko Saarlaid ja Ott Kallas. EJL tehnilise delegaadi 
ülesandeks on tagada regattide ühtlane tase, luua standardid, suhelda regati direktoriga.

9. Rahvusvahelised koolitused
Otsus:
ISAFi Race Managementi ja Race Officeri koolituse taotlus tuleb uuesti ISAFi saata. Ott 
saadab kordusmeili.

10. Maksesüsteem suurvõistluste jaoks
Otsus:
Triin ja Ott uurivad võimalust luua pangakaardi maksesüsteem regattidele 
registreerumiseks koos veebilahendusega, kus registreerumine oleks online koos 
maksega ja purjetaja kuvatakse kohe ka registreerunute nimekirjas.


