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KOOSOLEK 

Aeg: 06.11.2013  17:00-19.30  

Koht: Eesti Jahtklubide Liit, Pirita 

Osavõtjad: Tõnu Toomara; Jüri Šaraškin; Agnes Lill; Mairold Metsaviir; Ott Kallas; Andrus Poksi; 
Sven Feofanov; Madis Ausman; Marko Saarlaid; Triin Sepp 

  

Teemad: 1. Eelmine talv 
2. See talv (jääpurjetamine)  
3. Koolituste kalender 
4. Uute võistlusametnike juurde saamine 
5. Ettepanekud 
6. Kohapeal algatatud küsimused 

Arutati:  
1. Eelmine talv 2012/2013 

Pandi paika tehnilise delegaadi roll, mis leidis positiivset tagasisidet 

Talvised koosolekud läksid hästi kuigi osalejaid oli vähe. 

• Klubid kutsuvad võistlustele vaid parimaid võistlusametnikke ja algajatel on 

vähem võimalusi osaleda.  Osalemine on võimalik läbi tutvuste 

peavõistlusjuhiga. 

• Klubid üritavad omajõududega teha. 

• Peaks olema uus veebikeskkond kus VA saavad ennast regatil osalema 

soovida.(vabatahtlikkus, ametipositsioon,  

• Klubidele päring, kes tahab järgmisel aastal osaleda VA-na.  

• Panna klubidele kohustus, et iga võistlev klubi tooks võistlustele ühe 

kohtuniku. 

• Kutsuda lapsevanemaid 

• On vaja turundada võistlustel osalemist 

Järgmiseks koosolekuks pakub iga komisjoni liige välja omad ettepanekud, kuidas 
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võistlusametnike arvu tõsta. 

EJL saadab laiali kirja klubidele, koolidele, klassiliitudele, et kutsuda inimesi VA 

koolitusele ja ettepanekuga see finantseerida klubide poolt. 

2. 2013/2014 talve tegevused 

Tehnilise delegaadi tiimiga teha ühtne võistlusteade ja juhised. 

Jääpurjetamise alane kirjandus koostamisel, ka vormid võistlusjuhtidele. 

Teha team-race koolitus 

Viia klubide juurde kahepäevased algastme koolitused. Uurida klubide huvi vastava 

koolituse osas ja teha klubidele ettepanek vastava koolituse korraldamiseks.  

Viia läbi Reegel42 koolitus. 

 

3. koolituse kalender 

1.RRS1 - 25-26 jaanuar 

2. Kohtunikud 8-9 veebruar 

3. Sekretär 1-2 märts  

4. Võistlusjuht 5-6 aprill 

6. Reegel42 ja test 

Kui on alla 5 inimese koolitusele registreerunud nädal enne siis koolitust ei toimu. 

Team-race ja match race koolituse ajad lepitakse kokku eraldi ning pannakse puri.ee lehele 

üles. 

4. Uute võistlusametnike juurde saamine 
Esmalt algtaseme koolitused klubides - vaata punkti 1. 

5. Ettepanekud 
 

Otsus: Marko teeb klubidele kirja algtaseme koolituse ja uute kohtunike värbamise kohta. 

 

 

Protokollis: Triin Sepp 

  


