PJK Purjespordikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 11

Koosolek toimus purjespordikoolis 15.04.2015
Koosoleku algus: 18.00
Koosoleku lõpp: 20.00
Osalesid:
Koolipidaja esindaja – Raiko Lehtsalu
PJK juhatuse liige – Alari Akermann
Lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees – Marko Holtsmann (Hendriku isa)
Laste esindaja – Aive Oeselg (Keith´i ema)
Laste esindaja – Andrus Aarna (Angus´e isa)
Töötajate esindaja – Tõnis Vare
Peatreener – Argo Kruusmägi
Treener – Mihkel Kosk
Koosoleku päevakord:
1. Sel hooajal toimuvad võistlused ja laagrid.
Peatreener esitas optimist klassi võistluskalendri. Leiti, et ka teistel paadiklassidel peab
see hooaja alguseks olemas olema. Argole tehti ettepanek kõikidele paadiklassidele
võistluskalendri koostamine ja meili teel asjaosalistele edastamine.
Mitmeid kordi on arutletud selle üle, kuidas vanemates paadiklassides klubile tulemusi ja
nendega kaasnevaid punkte tuua. Seoses sellega tegi Aive ettepaneku peatreenerile välja
selgitada võistlused (nt. Lätis,Leedus, Poolas) , kuhu saaksid laseri klassis võistlejad ka
omal käel minna. See aitaks kindlasti nende arengule kaasa. Rohkem tuleks kaasata
lapsevanemaid, kellel on võimalik, võistlustel osalemisel. Alati ei pea ju olema võistlustel
kaasas kaks treenerit. Üks neist võiks vabalt olla lapsevanem. See aitaks ka treeneritel
oluliselt töökoormust vähendada.
2. Jahtklubide Liidu uus kord võistlejatele.
Sellest hooajast alates peavad kõik purjetajad, kes osalevad edetabeli võistlustel, ostma
endale võistluslitsensi. Sellest täpsemalt lubas peatreener rääkida purjespordikooli
lastevanemate koosolekul, mis toimub 22.04.2015.
3. Võistluste rahastamine.
Sellest hooajast alates on jahtklubi rahaliste vahendite puudumise tõttu otsustanud
mitte maksta enam võistlejate stardimakse(v.a. koondislased). Kui kellelgi peaks jääma
see ületamatuks takistuseks, siis alati saab pöörduda peatreeneri poole. Koondise
nimekirjad tuleb spordikooli leheküljel üles panna, et kõigil oleks teada.
4. Ühtne riietus võistlustel.
Kõigil võistlejatel, kes esindavad purjespordikooli on ette nähtud esindusjope, mille ta
saab spordikooli poolt tasuta. Hiljemalt esimeseks edetabeli võistluseks peaks ka kõigil
võistlejatel see käes olema. Ülejäänud, kel soovi saavad selle endale osta.
Raiko tegi ettepaneku klubiliikme blanketile panna märge spordikooli riietuse
sponsorluse kohta.
5. Laste motiveerimine.
Otsustati jätkata eelmisel aastal Tõnise poolt algatatud nn.teisipäeva ringi. Lisaks sellele
arutleti võimaluste üle premeerida lapsi lühemate perioodide järgi(nt.nädala parim, kuu
parim). Kuidas täpsemalt see toimuma hakkab, jääb treenerite välja mõelda.
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Protokollis:
Aive Oeselg

Marko teeb ettepaneku eeloleval lastevanemate koosolekul rääkida võimalikust
lastevanemate poolsest sponsorlusest laste motiveerimise fondi.
Laste areng peale optimist klassi.
Rohkem tähelepanu tuleks pöörata sellele, kuidas parandada ka suuremate
paadiklasside võistlustulemusi, mis omakorda tooks klubile rohkem punkte ja raha.
Mihkel : suuremat rõhku peaks panema lapsevanema,klubi ja sportlase omavahelisele
koostööle.
Kevadregatt .
Plaanis on korraldada „Kirbukas“, kus oleks võimalik kõigil , kel soovi müüa või osta
purjetamiseks vaja minevat varustust .
Sellega korraldamisega hakkavad tegelema: Aive Oeselg, Maret Pais ja Mihkel Kosk.
Sügisregatt.
Oleks tore saada uusi ideid võistluste auhindade kohta.
Ka sel aastal on plaanis korraldada söömine peale vee pealt tulekut. Sellega
korraldamisega hakkab tegelema Marko Holtsmann, kes siis kaasab nii palju
lapsevanemaid, kui võimalik.
Hoolekogu koosseisu täiendamine.
Otsustati kutsuda hoolekogusse lapsi esindama Rasmus Maalinn.
Treenerite töö.
Väike etteheide Argole ebasobival ajal puhkuse võtmise kohta . Sügisregatt on ikkagi
oluline edetabeli võistlus ja sellega peaks kõik asjaosalised seotud olema.
Üldkokkuvõttes on hea meel tõdeda, et treenerid on teinud head tööd, sest tulemused,
mis sel aastal on saavutatud on väga head.

