
PÄEVAKORD 21.03.2013 

 Kohal: Kallar, Margo, Lauri, Maarja-Liisa, Taavi, Marek, Hendrik, Merily, Toomas, Rainer 
               

Puudu: kalle, Manuela, Kristel 
Liikmeid üldse- 13. 
 

1. Kokkuvõte möödunud hooajast. 
ettepanek: aasta parima selgitamiseks kasutada EVL tabelit, kui kings cupi 
tulemusi evl tabel ei kajasta siis, klubi lisab selle järgmise aasta arvestusse 

2. tegevuskava ettepanekud järgmiseks hooajaks 

*Korraldada ühistreeninguid 
 OTSUS:JA 
 
*Korraldada kevadisi treeninglaagreid välismaal  
OTSUS: JA, KUI SOOVI AVALDATAKSE 
 
*ehk ka tartu võistlus järgmisel aastal 
OTSUS: teeme enne 2013, siis vaatame 

*Korraldada nn hooaja lõpetamine igal aastal ja nt autasustada aasta parimat,– 
ettepanek jaanuaris, kui kingscupile ei lähe meie klubist keegi, siis detsembris. 
OTSUS: JA 

*kas korraldada jäärajavõistlus. 
OTSUS: JA 

*kas korraldada ka saanivõistlus käreveres  
OTSUS: idee tundub hea aga erilist huvi rahvas üles ei näidanud, Mareki ettepanek 
- seni kuni keegi saanikaid korraldab, ei mõtle sellele. Kui võistlusi enam ei tehta, 
siis vaatame… 

*eurotouril osalemine- 
OTSUS: paljudel mõtted liiguvad, mõnedel sportlastel toad broneeritud Poolas 
 
*meeldiv kui meiega liituks uusi sportlasi 
OTSUS: Rainer: TULEB TULEB �, Agu ja Kätriin. Ehk Margus ka xp-ga… 

3. Kas teha klubi liikme aastamaks. 

OTSUS: JAH  
 
 Kui jah siis mis summas? 
OTSUS: 40 EURI, liikmeks astumise maks jääb 60eur 



          kas seda rakendada juba sel aastal või alates 2014? 

        OTSUS: 2013 
Kuidas seda raha kasutatakse:  
ejml, evl, emf    LIIKMEMAKSUD 
*Tänukirjad toetajatele  
*Aasta parima auhind 
*Hooaja lõpetamine. 

4. treeningud Käreveres 
jetikeskusega kokkuleppel – prooviperiood järgmise aastani järgmistel 
tingimustel: 

OTSUS: 50 eur-i jeti pealt hooaja lõpuni. 

5. Tartu Võistlus 2013.  

Kes millega abiks saab olla : 

Pinnu ja kummimees-stardiasjad 

Margo rainer marek - rada 

Manuela- flyerid 

Marek- turvajett 

Tom ja mina – reklaamplakatid 

Kalle – transport. 

Taavi – aitab 

Lauri- aitab tehnilist teha 
 

Vaja : tehn 2 inimest  GERT (Margo lepib kokku) LAURI ja Kallar teeb reedel 

Abimeest kes võistlust ei sõida, kui vaja toob bensiini turvajettidele ja kui miskit veel 
tarvis siis aitab.   MEELIS IRS  (Marek leppis kokku) 

Fotograaf – Lauri sebib 
Kaameramees Pinnu sebib kui ma numbri saan � 

6. mida arvata ejml-ist  
jälle mingi jama määrustega 

pole selge litsentsitingimused 

klubi aastamaks ebaselge. 

OTSUS: EJML-I ON IKKA VAJA TAGANT UTSITADA… 



 

7. Muud ettepanekud/arutelud.  
Vestlusest jooksis läbi, et lahe oleks kui klubil oleks lipud ja muu reklaaminänn 
ning liikmetel oleks ühesugused t-särgid, joped, mütsid. 

OTSUS:  kuna keegi ettepanekut ei teinud, kes sellega tegelema hakkab, või oma 
peale võtab  siis see jääb hetkel idee ja arutelu tasemele…. 

 

TÄNAME AKTIIVSE OSAVÕTU EEST! 

 

 

Sk JETSPORT JUHATUS 

 

 

 

 


