PJK PURJESPORDIKOOLI HOOLEKOGU
Koosoleku protokoll nr.
Toimumise aeg: 10. jaanuaril 2013 a. Purjespordikoolis.
Algus kell 18.00
Lõpp kell: 20.00
Osavõtjad:
Indrek Ilves - jahtklubi esindaja; Kalev Aljaste – hoolekogu esimees; Tõnis
Vare - treenerite esindaja; Argo Kruusmägi – peatreener; Marko Holtsmann.- uus hoolekogu
liige
Protokollija: I.Ilves
Päevakord
1. Peatreeneri ettekanne suvisest hooajast.
Suvised plaanid kõik täitusid. Kõikidel Eesti edetabli regattidel oli PJK esindus väljas. Ainult
Finn klassis võistlejat välja ei pannud. Kokku osaleti 23. regatil, suve jooksul õppis
treeningrühmades 45 õpilast. Hetkel on nimekirjas 39 õpilast.
LHV sarjas oli suvel Saadjärve laager.
Niida laager Q, Laser, Laser 4,7 ja Radial.
PilleRiin osales Muhu Väina regatil, samuti osales õppetöös avamere jaht Aida.
Keith ja Karsten käisin Hollandis, EM ja Berliinis Q-meeskonna võistlustel.
Eesti noorte tippspordi tabelis oli 11 klubi hulgast neljandad.
M.Holtsamnn – PSK poolt võiks olla infot lastevanematele ka nende regattide kohta, kus PJK
nn ametlikult ei osale.
2. Ülevaade suvel toimunud laagritest ja ettepanekud järgnevaks suvehooajaks.
LHV sarjas oli suvel Saadjärve laager.
Toimus üks välislaager - Niida laager, kus osalesid: Q, Laser, Laser 4,7 ja Radial.
2013 hooajaks on plaanitud Q võistlusgrupile Niida laager ja algtasemele Saadjärve laager.
Mõte on kaasa kolmandat treenerit algõpetuse grupile. Uue treeneri korraldada oleks 2
kahenädalast kursust ning töö algõpetuse gruppidega. Sihtrühm oleks vanuses 8 – 12.
Müügitööd võiks teha kõikides Pärnu koolides, kindlasti vene koolis. M.H. võiksime teha
esitlust ja anda paate proovida ka Vallikäärus toimuvatel pereüritustel, nt Grillfest jne

Suurvõistlused 2013:
Keith Luur – MM Q Garda ITA
Taavi Valter Taveter – Laser R, ISAF jun. MM, EM,
Optimist Põhjamaade MV 24 – 28.07 Rootsis, kas ja kes lähevad vaja otsustada.
Kevadiseks Hoolekogu koosolekuks on minejad läbi mõeldud.
3.Kokkuvõte Põhjamaade meistrivõistluste toimumisest Pärnus.
Võistlejate tulemustega on treenerid rahul, palju lapsed said esimese väärtusliku
suurvõistluse kogemuse.
Parim tulemus oli K.Luur, saavutas
4. Millised on arengud ja mõtted purjelaua ja teiste paadiklasside lisamiseks spordikooli
õppekavasse.
Läbirääkimised käivad purjelaua liiduga. Varustus, treener
Zoom8 jörgmisel aastal on kavas soetada.
5. Ülevaade talvistest treeningutest ja jääpurjetamise hooajaks valmistumisest.
Saadjärve laager toimus, sai hästi treenida.
Esimene edetabeli võistlus eeloleval nädalavahetusel kui ilma on Pärnumaa MV
Koondis on kinnitatud jahtklubi juhatuses.
6. Seoses Martin Aljaste väljakasvamisest noorliikme seisusest valida uus õpilaste esindaja.
Ja Seoses Kalev Aljaste sooviga leida enda asemele uus hoolegogu liige kutsuda
hoolekogusse Marko Holtsmann.
7. Uue esimehe valimine.
M.H.ettepanek lükata esimehe valik jörgmiseks koosolekuks. Leida juurde üks uus hoolekogu
liige, see võiks tulla PSK vilistlaste hulgast. Järgmise koosoleku kutsub kokku tegevjuht.
8. Muud küsimused
M.H. - sellist korralagedust nagu PSK’s pole mujal kohanud. Kui treening algab, peaks olema
ühine rivistus ja ülesannete andmine. Suhtumine treeneritesse peaks olema lugupidavam.
Ettepanek on et PSK’s tehakse:



Lastevanemate koosolekuid;
Peetakse lastega arenguvestluseid.

Kinnitas: Kalev Aljaste

