
PURJESPORDIKOOLI JA HOOLEKOGU KOOSOLEK  

Algus 19.12.2022 kell 18.00 

Osalesid treenerid: Elise Umb, Tõnis Vare 

Osalesid hoolekogu liikmed: R.Lehtsalu, E.Umb, K.Rahnel, L.Taggu. Puudus J.Ratnik 

Lapsevanemad esindasid sportlaseid: Elisabeth Veenpere, Remo ja Rome Maripuu, Liise ja 

Leene Väliste, Pert Salundi, Karel Ratnik, Luise-Riin ja Liise-Kärt Liiber, Lisanna Kasenurm, 

Andrias Sepp, Sharon Peetrimäe, Aron Poolma, Martin Rahnel, Karl Oskar Vare 

 

Teemad 

2022 aasta talve ja suve kokkuvõte 

Lapsevanemad olid rahul 2022. aasta talve ja suvehooajaga.  

 

2023. aasta koondised 

Peatreener tutvustas koondisesse saamise tingimusi ja hüvesid. Info leitav aadressilt: 

https://jahtklubi.ee/purjetamiskool/voistluskoondis 

2023 aasta võistluskoondisesse on kinnitatud: 

TALV:  

Aron Poolma -Ice-Optimist 

Leene Väliste – Ice-Optimist 

SUVI:  

Liise-Kärt Liiber – Optimist 

Aron Poolma – Optimist 

Leene Väliste – Optimist U12 

Andrias Sepp – ILCA 4 

Angus Aarna Ant – ILCA 4 

Karel Ratnik – ILCA 6 

Pert Salundi – ILCA 6 

Laura Marii Taggu – Sharon Peetrimäe – RS Feva 

 

Ettepanek Juhatusele Karel Ratnik ja Pert Salundi arvestada ILCA 7 koondisesse ja ILCA 6 

koondis jätta tühjaks.  

https://jahtklubi.ee/purjetamiskool/voistluskoondis


 

2023.aasta talve ja suve kalender ning plaanid 

Kalender eraldi lisana. 

Muutused 2023.aasta hooaegadel: 

• Jääpurjetamises Ice-Optimist klassis võistluskindlustus sportlaste/vanemate kulu. 

Peatreener annab teada kui vaja teha. 

• Optimistidel toimub üks Karikasarja etapp vähem kui 2022. aastal. 

• Eesti Karikasarja arvestusse läheb arvesse ka Eesti Meistrivõistlused (komisjonide 

arutelu, EJLi juhatus ei ole veel lõplikult kinnitanud). 

• Väljasõitudel rakendatakse transpordi hüvitistasu. Vanemad, kes aitavad transpordiga 

ning soovivad ka hüvitise tasu, siis enne väljasõidule minekut teada anda. 

Kui edetabeli ja noorte tippspordi tabeli juhendid jäävad 2023 hooajal samaks, siis nii 

sportlasele kui klubile on kasulik, kui osaletakse lisaks Eesti Meistrivõistlustele, Eesti 

Karikasarjale ka rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja teiste riikide meistrivõistlustel. 

Optimisti Euroopa ja maailmameistrivõistluste koondised selguvad hooaja alguses.  

Võistlustel osalemine ja muu planeerimise info vahendamiseks võtame kasutusele Google 

documendi, kus ligipääs osalistele. Täpsem info jooksvalt. 

 

Välislaagrid 

Talve-kevad perioodil plaan 2 välislaagrit veepeal: 

Talvelaager: 

22.02.-02.03.2023 Palamos Hispaanias treeninglaager ilma võistluseta. Optimist/Zoom8/ILCA  

Kulud – lennupiletid, majutus, paatide transport, platsitasu, reisikindlustus, söök 

 

Kevadlaager: 

31.03.-10.09.2023 Riva del Garda/Malcesine Itaalia. 

Optimist klassidel treeneriks kohapeal kulbi peatreener Elise. 

ILCA purjetajad liituksid kohapeal rahvusvahelise treeninglaagriga ja võistlusega. Laagris 

osalustasu soodusregistreerimisel 600 eurot, millest 50% ehk 300 eurot tasub klubi ehk 

toimub tasaarveldus reisikuludega.  



• https://sailingarda.eu/?fbclid=IwAR0bxkg74YHntLcyY_affV5PvTkwxBUMmqIt

0BKLAvKyS60fEUytuISiZmc 

Registreerimine tuleks teha iseseisvalt enne 30.01.2023 kuupäeva ning tasuda ka osalsutasu. 

Kohtade arv on piiratud. 

 

Kulud mis kaasnevad laagriga kõikidel sportlastel – lennupiletid, majutus, paatide transport, 

reisikindlustus, söök, paatide kindlustus, võisltuste osalustasu. 

 

Lõunalaagrite kulud eelnevatel aastatel on olnud umbes 1000 eurot sportlase kohta. Sõltub 

osalejate arvust ja transpordivahenditest. 

 

Laagrite toimumisel on suur panus lapsevanematel. Kes saab kuidagi abiks olla annab 

peatreenerile teada. 

 

Muud teemad 

Koolitused: 

Väikelaevajuhi koolitus  

Kooli õpilastel kooli poolt tasuta, eksami riigilõiv ja järeleksamid enda kulu. 

15.aastaselt saaksid tunnistuse kätte. 

Järgmine koolitus algab 7.märts. Toimumisajad - teisipäevad, neljapäevad kell 18.00-21.00. 

Soovijatel registreerida peatreeneri kaudu. 

 

EJL Võistlusreeglite koolitus  

21-22.01 ja 28-29.01.2023 Andrus Poksi – soovitus kõikidele ILCA ja Zoom võistlejatele. 

Registreerimine https://www.puri.ee/toote-kategooria/koolitused/  

 

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse koolitus  

Soovitus läbida kõikidel Zoom8 ja ILCA võistlejatel 

https://eadse.triagonal.net/online/login/index.php. Tahetakse teha rahvusvahelistel 

võistlustel osalejatele kohustuslikuks. Testi sooritamisel väljastatakse tunnistus. 

 

 

https://sailingarda.eu/?fbclid=IwAR0bxkg74YHntLcyY_affV5PvTkwxBUMmqIt0BKLAvKyS60fEUytuISiZmc
https://sailingarda.eu/?fbclid=IwAR0bxkg74YHntLcyY_affV5PvTkwxBUMmqIt0BKLAvKyS60fEUytuISiZmc
https://www.puri.ee/toote-kategooria/koolitused/
https://eadse.triagonal.net/online/login/index.php


Klubiõhtud 

Jahtklubis toimuvad talveperioodil iga kuu klubiõhtud , kuhu oodatud kõik sportlased ja 

vanemad. 

Esimene klubiõhtu 13.jaanuar “Kuidas alustada täiskasvanuna purjetamises, jõuda 

võistluspurjetamiseni” 

 

Kooli riietus 

Tegeletakse uute riiete valiku ja tellimusega, mis saaks kätte suvehooaja alguseks.  

 

Kõikidel sportlastel võiks olla isiklik päästevest! 

  

Mõtted, arutelud: 

1. Facebook lastevanemate gurpi korrastamine ja kasutuselevõtt. 

2. Treener – uuriti millised mõtted on, enda soovil lahkunud treener Imre Taveteri asemele. 

Peatreener jagas infot, millised on välistreenerite kulud kliinikute korraldamisel või püsiva 

töölepingu sõlmimisel.  

Lapsevanema ettepanek uurida soovijate lapsevanemate panustamise soov ja võimekus 

igakuiselt klassispetsiifilise tipptreeneril toomisest klubi treeneriks. Spetsiifiliste treenerite 

kulud võiksid jääda lapsevanemate kanda. Soovi korral aitab klubi organiseerida. 

 

Jätkus hoolekogu koosolekuga. Arutleti teemade üle: 

- Uute õpilaste värbamine kevadel  

- Treenerite võimalikud variandid ja lähenemised  

 

Küsimuste, ideede tekkimisel võetakse ühendust peatreeneriga. 

 


