PJK PURJESPORDIKOOLI KOOSOLEKU PROTOKOL NR.4
Toimus 29. oktoobril Jahtklubis.
Algas kell 16.00
Lõppes kell 18.30
Osavõtjad:
Indrek Ilves- jahtklubi esindaja
Kalev Aljaste – hoolekogu esimees
Tõnis Vare - treenerite esindaja,
Martin Aljaste- õpilaste esindaja
Imre Taveter - lastevanemate esindaja
Argo Kruusmägi- peatreener
Päevakord.
1.Peatreeneri ettekanne.
Kuulati peatreeneri ettekanne suvel toimunust, õpilaste arvukusest ja vaatamata
mõningasele arvukuse kasvule leiti vajalik jätkata uute õpilaste otsimisega. Seda eeskätt suurt
väljalangevust ja tugevat konkurentsi erinevate tegevusalade pakkujate vahel. Vaadati üle
koondise nimekiri ja saadi kinnitus ,et jätkub koondislaste täielik toetamine ja ülejäänud
noorte osaline toetamine edetablisse minevatel võistlustel vastavalt koondise printsiipidele.
2.Talveprogramm.
Talvine treeningprogramm ja võistlustest osavõtt ( kes, kuhu ja kuidas)
Ettepanekud kuidas säilitada ja edasi arendada jääpurjetamise traditsioone.
Nägemus treenerite , juhtkonna ja Mati Hooli koostöö osas.(kolmepoolne lepe)
Vaadati üle treeningute toimumine treening-gruppide kaupa ja leiti olevat õige
loobuda suuremate grupi saali aegadest seoses arvukuse langemisega 5 õpilaseni.
Leiti, et soodsam on asendada need muu analoogse aeroobse treeninguga antud 5
õpilasele individuaalselt vastavalt peatreeneri soovitustele ja kokkuleppele.
Otsustati võtta osa kõigist eestis toimuvatest jääpurjetamisvõistlustest vastavalt
kujunevale võistluskalendrile ja treeningutest vastavalt jääoludele eriti enne toimuvaid
noorte suurvõistlusi.
I. Taveter ja K. Aljaste pärisid aru peatreeneri , Mati Hooli ja Tõnis Vare
omavaheliste alluvussuhete ja tööjaotuse kohta kuna neile tundus, et erinevad pooled
näevad oma rolle erinevalt. Kuulati ära I. Ilvese selgitused ja ülevaade kuidas ja
millistel põhjustel on praegune töökorraldus tekkinud. Mõisteti ja saadi aru sellisest
sundseisust. Tehti ettepanek I. Ilvesele leida kõiki rahuldav lahendus, mis tagaks
osapoolte vahel normaalse suhtlemise ja konkreetse tööülesannete jaotuse.
3.Suveprogramm ja selle esitamise tähtaeg?
Nägemus laagrite korraldamisest (kellele vaja ja koos kellega teha)
Tiitlivõistlustest osavõtt (kes ja millest peaksid osa võtma, kuidas rahastada jne)
Erinev lähenemine tippudele ja huvisportlastele?

Kas on plaanis uute paadiklasside lisandumist?
Kevadiseks koosolekuks pannakse peatreeneri poolt lõplikult paika suvised plaanid ja
treeningud.
Välisvõistlustest osavõttude osas suhtleb peatreener konkreetsete vanematega individuaalselt.
Laagreid ei toimunud sel aastal kuna ei leitud asjast huvitatud koostööpartnereid, optimistidel
oli niigi pingeline kalender ja piisav kodune konkurents ja vanimas vanuseklassis sai
otsustavaks osalt õpilaste passiivsus ja nende initsiatiivil piisav lisakoormus
avamerepurjetamise näol. Järgmisel aastal vaadatakse vastavalt tekkivatele vajadustele ja
võimalustele.
Läbimurret oodatakse lätlaste ja saarlastega ühisprogrammist nii laagrite kui uue Zoom´i
soetamiseks. Kuna sel hetkel oli see projekt saanud mõned tagasilöögid ja puudus lõplik
selgus siis ootab peatreener ära lahenduse ja vajadusel Zoomi rentimine otsustatakse
kevadeks.
4.Nägemus spordikoolist kolme aasta pärast?
Arvukuse prognoos ja eesmärk?
Saavutusspordi ja huvipurjetamise osakaal?
Eesmärk jõuda 3 parema hulka ja kuna?
Kaugem eesmärk. Võimalused ja vajalikkus jõuda parimaks klubiks?
Arvukust loodetakse kasvatada u 50 õpilaseni ja 3 aasta jooksul jõuda eestis 3 parema klubi
hulka. Esialgu kasvatada arvukust sujuvalt ja pöörata rõhku kasvandikega pikemaajalisemaks
ja mitmekülgsemaks koostööks. Eesmärkideks spordikoolile oleks lisaks üksikute tippude
leidmisele ja individuaalsele arendamisele, hoida purjetamise juures ja leida neile sobivat
tegevust, võimalikult palju noori klubi järelkasvu silmas pidades. Seoses sellega otsustati
jätkata noortemeeskondade „Aida“ ja „Pilleriin“ toetamist ja jahtlaeva Pilleriin soetamiseks
võimaluste/vahendite leidmisega.
5.Ettepanekud hoolekogu liikmeskonna suurendamiseks. Keda ja kui palju vaja kaasata?
Sel korral konkreetseid ettepanekuid osalejatel ei olnud. Ettepanekuid koos
konkreetsetebpakkumiste ja lahendustega oodatakse kevadiseks korraliseks koosolekuks.

Kalev Aljaste,

