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__________________________________________________________________________ 
 
 1.Koondise süsteemi projekt. 
 
Kuulati ära ja vaadati üle A. Kruusmägi poolt esitatud projekt. Peale ühist arutelu otsutati see heaks 
kiita ja kinnitada. Ei peetud võimalikuks ja vajalikuks midagi lisada ja või muuta.  Projekt puudutas 
põgusalt ka koondislaste distsipliini järgimist treeningkavade ja treeningpäevikute täitmisel ning 
õppemaksude tasumisel pidas hoolekogu seda piisavaks vastuseks ka eelmisel koosolekul tehtud 
ettepanekutele nendes  küsimustes. Täpsem kord ja süsteem jätta treeneritele ülesandeks ja tulla selle 
kontrollimise juurde kevadisel korralisel  koosolekul. 
 
 
 2. Treeningrühmade jagunemine. 
 
Peatreener tutvustas õpilaste jagamist treeningrühmadesse.  Suvepurjetamise ja talvisel perioodil 
kehalise ettevalmistuse rühmade moodustamise ja treenerite jagunemisega oldi nõus ja jõuti 
üksmeelele. Talvise jääpurjetamise osas palus Tõnis Vare aega järelemõtlemiseks ja lubas teha oma 
otsuse ning ettepanekud kui on saanud vastuse Mati Hooli jätkamise küsimustes.  Oodatakse ära 
milliste tulemusteni jõuavad läbirääkimised selles küsimuses ja seejärel annab Tõnis Vare vastuse 
peatreeneri poolt pakutud lahendustele jääpurjetamise osas. 
 
3. Muud küsimused. 
 
I.Taveter tõstatas küsimuse kuidas oleks võimalik veelgi kajastada  meedias just noorpurjetajate 
tegemisi, et tõsta ala atraktiivsust, mis omakorda teeks lihtsamaks ka uute purjetamishuviliste leidmise 
ja olemasolevate õpilaste huvi jätkumise. Kõigile jäeti koduseks tööks leida lugusid, mille vastu 
tunneks huvi ka meedia. 
Otsustati veel : 
Õpilasi teavitatakse muudatustest ja räägitakse nendega läbi eesmärgid ja soovid läbi hiljemalt 
16.11.09. 
Treenerid tegelevad oma grupi õpilaste õppemaksude tasumise ja distsipliini küsimustega, vajaduse 
ning mõjuva põhjuse korral omavad nad õigust peatada või vabastada õpilased õppemaksu tasumisest. 
Kevadel hakkab Tõnis Vare tegelema olemasolevate optimistide grupiga. Lisaks suuremate 
treenimisele jätkab Argo Kruusmägi noorliikmete värbamisega ja alustab kevadel uue grupi algajatega, 
selline lahendus peaks tagama võrdsema töökoormuse treenerite vahel.  
Koondiseliikme puudumisel võistlustelt ei laiene tema soodustused automaatselt järgnevatele 
kandidaatidele. 
 
4. Kui novembri kuu jooksul saame vastuse T. Varelt  A. Kruusmägi poolt  koosolekul jääpurjetamise 
osas pakutu kinnituseks, siis järgmine korraline koosolek toimub 07.04.2010 kell 16.00. 
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