KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK
Kuupäev: 31.10.2018
Kellaaeg: 17.00 – 20.55
Koht: Kalevi Jahtklubi
Osalesid: Kalev Vapper, Tõnu Tõniste, Olev Roosma, Piret Salmistu, Tanel Tamm, Andri Meius,
Tammo Otsasoo, René Allik
Puudus: Hard Perk, Rene Treifeldt
Protokollija: Mari Raus
PÄEVAKORD:
1. Purjespordikooli möödunud hooaja kokkuvõte ja edasised arengud (U. Kuusk)
2. Muud teemad (R. Allik)
1. Purjespordikooli möödunud hooaja kokkuvõte ja edasised arengud (U. Kuusk)
Toetusi maksavad: Tallinna linn, Viimsi vald, Rae vald
2017: oli lapsi 68 (talvel)
2018:
114 last, kellest talveks jäi 67
Algkursus 32 last (24 jäi purjetama)
RS Quest (vanemad) 6 last, sõitma jäi 5 last
St 29 last tuli juurde algkursuse baasilt
4 treenerit: Uku, Oliver, Helen, Reti (ja Mart talvel ujula ja saalitrennid)
Praegu on kasutuses 3 kaatrit: sinine 1997, hall 2011, Poolast toodud sadamakaater H14 2017.
Punktiarvestus
EM sari ja rahvusvahelised võistlused
EM ja MM - pead olema esimeses pooles, siis saad punkte = raha.

2016
2017
2018

ROPK
476
440
325

PJK
235,6
240
291

KJK
225
220
291,47

Välisriikide võistlused: 10 riiki.
34- l võistlusel on sellel aastal võistelnud.
Treeninglaagrid on 24h töö treeneri jaoks (mitte vaid treeningud, lastega koos tuleb ka kooliasju
õppida ja nende eest vastutada ööpäevaringselt, vajadusel peab valmis olema lahendama ka
ootamatuid tervise küsimusi).
Sponsorid ja toetajad: Telegrupp, Nordsail, jaht Forte, jaht Silvia, Reval Café, One Sail, Tallinna linn,
LHV, North Sails, Vaiko Vooremaa, Ain Roosma, Toom Ülesoo, Olev Roosmaa ja jaht Kalev.
PSK paadipark on järgmine:
Optimist: 10 tk, võistluspaadid mõõdukirjadega 9 tk, 7 tk isiklikud
Zoom: 6 tk, 2 tk rendime Toilast, isiklik 1
RS feva: 6 tk (kevadel oli 3, tänu sponsoritele sai osta 2 tk juurde), lisandub veel 1 tk
29er: 3 tk (kevadel oli 2 tk, 1 osteti juurde) + 1 paat (psk)

RS Quest: 1 tk (psk ostis)
Laserid: 10 tk (kõik isiklikud) + 1 (Silluta)
Kokku 57 paati
Optimist paadid on paljuski amortiseerunud.
Oktoober on puhkuse kuu (va oktoobri lõpp on Saksamaa võistlus).
Suvel saavad võistlejad 3 trenni nädalas. Võistlused on peaaegu iga R, L, P (mai-okt on treeneril vaid 1
puhkepäev nädalas).
Algajatele on 3 trenni nädalas + LHV võistlused ja mitte EMV sarja võistlused + purjetamislaager
(Saadjärvel, juba 20 aastat toimunud).
2. Muud teemad
- Agnes Lill veab Opti EM-i. Agnes korraldab koos Mart Meieliga ka järgmist Spinnakeri regatti,
mis on Opti EM-i testvõistlus.
- ORC MM (+ IRC) - NY, kuni aprillikuuni on kõik ikkagi veel lahtine, võimalik ka korraldajamaa
loobumine.
- Jahtide välja tõstmine õnnestus väga hästi. Edaspidi võiks kaaluda kaitsevarustust (kiivrid,
prillid?) jahtide välja tõstmisel, sest on juba mitmeid väiksemaid vigastusi ette tulnud. Kas
teha klubiõhtu/koolitus jahi tõstmise teemal? Sadamakapten kirjutas väga asjaliku tagasiside
tõstmise kohta.
- Uue hoone asukoht.
Hoone aluspind ca 1500 m2, teine korrus ca 350 m2.
Trafo võiks paigutada hoonekompleksi sisse, uuemad on kindlasti väiksemad. Sellega saaks ka
rohkem mere suunas liikuda, et vana klubimaja mitte varjutada.
Eesmärk oleks krundid liita ja sellega maa sihtotstarbe muutmine. Ning selle plaaniga minna
Linnaplaneerimise Ametisse.
Järgmine koosolek oleks vajalik uuesti arutada arhitektuurikonkurssi teemal.
- Tuleb lõpuks üles panna tahvel, kes annetasid akvatooriumi ostuks raha. Paigutame 1.
korrusele trepi kõrvale? Või maja seina peale?
- Kai serva remondiga tuleks alustada (2019 kevadel?). Iga päevaga olukord halveneb ja võib
muutuda liiga ohtlikuks.
- Terrassi kõrval on auk, mis suve jooksul järjest sügavamaks vajus. Augu all on šaht, mida
katvad plaadid on ära nihkunud või katki läinud ja pinnas voolab šahti kaane vahelt šahti sisse
ja maapinnale tekivad augud. Killustiku asfaldiga katmise töö sai edasi lükatud, et jälgida
ülejäänud pinnase edasist vajumist. Kogu üles kaevatud ala (hetkel kaetud kruusaga) pind on
40 x 3 m. Lõhkuda auk lahti, hinnata olukord, täita 1 auk ära.
- Klubi liikmeks soovib astuda Jaan Niit.
Järgmise koosoleku aeg on: 28. november kell 18.00.

OTSUSED:
1. 2019 kevadel võtta uuesti ühe koosoleku põhiteemaks purjespordikool.
2. Opti EM 2020 regati direktoriks saab Agnes Lill.
3. Jätkata uue hoone projekti tellimise teemaga, leida parim lahendus.
4. Vaadata enne aasta lõppu üle sadama hinnakiri ja vajadusel seda korrigeerida.
5. Võtta klubi liikmeks vastu Jaan Niit.

Kinnitas
Kalev Vapper
kommodoor

