PJK PURJESPORDIKOOLI KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.6
Toimus 22. detsembril 2011 a. Purjespordikoolis.
Algas kell 14.00
Lõppes kell 16.00
Osavõtjad:
Indrek Ilves- jahtklubi esindaja
Kalev Aljaste – hoolekogu esimees
Tõnis Vare - treenerite esindaja
Martin Aljaste- õpilaste esindaja
Argo Kruusmägi- peatreener
Päevakord.
1.Peatreeneri ettekanne suvisest hooajast.
Suvine treening ja võistlushooaeg loeti kordaläinuks. Maksimaalseks õpilaste arvuks suvel
võiks lugeda õpilastele väljastatud arvete alusel 45. Sama arv detsembriks oli langenud 23´le.
Tulemuslikult toimis ka „suvekursus“ kus kümnest alustajast ja hilisemate liitujatega on seni
kaheksa jätkamas treeninguid spordikoolis.
Järelkasvu seisukohalt avamerepurjetamisse tasub ära märkida teise noorte kasutusse antud
jahi väga edukas hooaeg.
Jahtklubide liidu võrdlustabelis oli ka edasiminek koha võrra kus tõusime neljandaks.
2.Ülevaade suvel toimunud laagritest ja ettepanekud järgnevaks suvehooajaks.
Suvel toimunud laagrite mahtu ja kvaliteeti peeti piisavaks. Järgmise suve laagrite plaanid
selguvad täpsemalt kevadeks ja neist saab rääkida kevadisel hoolekogul. Meeldivaks
uudiseks oli see, et sel aastal toimunud Eesti – Läti ühisprojekt sai aastase pikenduse. Samuti
oli juba selleks ajaks paigas ka optimistidele taas toimuv Saadjärve laager.
3.Põhjamaade meistrivõistluste toimumine Pärnus.
Kuulati ära I.Ilvese tutvustus ja ülevaade senisest seisust seoses suvel toimuvate
suurvõistlusega. Leiti, et on vaja kaasata appi palju vabatahtlike jahtklubi liikmete ja
spordikooli lapsevanemate hulgast. Kuna spordikool senikehtiva süsteemi põhjal ei peaks
antud üritusel osavõtumakse õpilaste eest tasuma siis arvestades, et maksimaalselt paljud
õpilased saaksid siiski suurvõistluste kogemuse kodustel võistlustel arutavad treenerid seda
koos juhatusega.
4. Millised on arengud ja mõtted purjelaua lisamiseks spordikooli õppekavasse.
Milleks üldse mõelda purjelauduritest Pärnu Purjespordi koolis.

-Purjelaud samaväärne purjetamise olümpiaala mis eriti Pärnus on teenimatulut tagaplaanile
jäänud.
- Atraktiivne ala mis aitab suurendada õpilaste arvukust spordikoolis.
-Arendab kiiruslikku ettevalmistust ja akrobaatilist osavust ka teiste paadiklasside tarvis.
-Õpilased eriti nooremas vanuses vajavad vahelduslikku ja mitmekülgset treeningut ja hiljem
võivad valida omale sobivaima paadiklassi millele spetsialiseeruda.
-Võimalus kaasata surfiklubi oma arvuka liikmeskonnaga PSK tegemistesse. Ühiselt on
lihtsam leida sponsoreid ja toetajate hulk kahekordistub.
-Kasutada surfiklubi atraktiivset ja sobivat asukohta treeningute läbiviimiseks.
-Lisaks on surfiklubi atraktiivne asukoht eelduseks suursponsori leidmiseks näiteks
varustuse soetamiseks.
-Eraldi treenerit on vaja esialgu vaid suveperioodiks . Algajatele ja eriti esimestel aastatel
projekti algfaasis võimalik kasutada suveperioodil vabu õppimisega seotud kogenumaid
surfajaid mis aitab oluliselt hoida kokku püsikulusi.
Lõpuks ei ole see meil midagi uut vaid lihtsalt unustatud vana ... millest võidaksid kõik
osapooled.
Kui jahtklubi on astunud spordikooli suunas esimesed sammud siis ei jää muud üle kui minna
edasi...
Tegevuskava.
Huvitatud osapoolte kokkuviimine ja reaalse huvi väljaselgitamine
Võimaluste leidmine
Tegevusplaani väljatöötamine ja ajagraafiku koostamine eesmärkide täitmiseks.
Selgus ,et kuna juba on alustatud koostööd surfiklubiga suviste suurvõistluste korraldamiseks
siis oleks mõistlik selle töö käigus alustada arutelu ühise huvi ja võimaluste leidmiseks.
5.Ülevaade talvistest treeningutest ja jääpurjetamise hooajaks valmistumisest.
Talviste treeningute osas lisaks mingeid ettepanekuid ei olnud.
Jääpurjetamise osas lubas peatreener, et koondislaste võistlemiskulud tagatakse ja võistlustele
viiakse kõik kel initsiatiivi jagub ja on antud võistlusteks valmis. Nende toidu ja elamiskulud
tagatakse lisavõimaluste leidmisel. Suurema arvu õpilaste võistlustele transportimisel
kasutatakse vanematepoolset abi.
Täiendavate finantsküsimuste lahendamisega tegelevad omavahel M. Hool ja I. Ilves.
6.Lisaks, seoses Martin Aljaste väljakasvamisest noorliikme seisusest leida talle asendaja
õpilaste esindamiseks hoolekogus. Sobiva esindaja leiavad nad koos T.Varega kevadiseks
hoolekoguks.
Kalev Aljaste

