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1 Talous
Käytiin läpi tilinpäätösehdotus ja päätettiin purkaa varauksia 280 eurolla. Hyväksyttiin 
tilinpäätös 2011.

2 Dokumentointi
Lyhytrata SM-säännöt
Keskusteltiin mahdollisuudesta ottaa käyttöön omat sarjat 12-vuotta täyttäneille ja alle 12-
vuotiaille. Lähtöjen maksimimäärän ollessa  kaksipäiväisissä kilpailuissa 12 lähtöä 
(kolmipäiväisissä 18), ensimmäinen poisheitto tulee 5:n, toinen 10:n ja kolmas 15:sta lähdön 
jälkeen. Kilpailu hyväksytään SM-kilpailuksi, jos vähintään viisi lähtöä saadaan ajettua. SaV 
ja Juhani Soini läpikäyvät vielä säännöt ennen lopullista hyväksyntää.
Kadetti SM-säännöt
Kadetti SM-kilpailuissa käytetään samaa sarjajakoa kuin SM-kilpailuissa. LD kirjoittaa 
sovitun täsmennyksen sääntöihin ja SaV ja Juhani Soini läpikäyvät vielä säännöt ennen 
lopullista hyväksyntää.
Optiliiton strategiatyö
Jätettiin pöydälle
Edustusjoukkueiden joukkueenjohtajien kustannusten maksaminen
Mahdollisen ulkopuolisen (ei-vanhempi) valmentajan kulut maksetaan. Optiliitto nimeää 
joukkueenjohtajan. Joukkueen huoltajat päättävät itse joukkueenjohtajan kustannusten 
maksamisesta. Muuten esitys hyväksyttiin sellaisenaan. 



3 Kilpailutoiminta
Kolmepäiväinen DTR on myös kaksipäiväinen rankingsarjan osakilpailu.
SaV valmistelee haastaja- ja kadettisarjan toimintaohjeet.
Keskusteltiin yhteismajoituksen varaamisesta Pärnun PM-kilpailuihin. ESF ilmoitti suuren 
trailerinsa olevan käytettävissä yhteiskuljetukseen. SaV ja OP valmistelevat pyydetyn 
esityksen Nordic Sailing Federationille.
Karsintajärjestelmä 2013: Muuten sama kuin vuodelle 2012, mutta lisäksi ensimmäiset 10 
kadettisarjaan osallistunutta, jotka eivät päässeet rankingsarjan kautta karsintaan, kutsutaan 
karsintoihin. Karsintajärjestelmästä 2013 tiedotettava mahdollisimman pian, hyvissä ajoin 
ennen kauden 2012 alkua.

4  Valmennus
Leirit
Suunnitelmissa on kaksi kaksipäiväistä leiriä karsintojen yhteydessä ja yksi neljäpäiväinen 
leiri Lohjalla, sekä PM-leiri ja yhteinen valmistava leri EM- ja MM-joukkueille. Muut leirit 
maksatetaan SPV:n kautta. Leirihinnat 25-35 euroa/pv ilman majoitusta ja 50-60 euroa/pv sis. 
majoituksen ja ruoan. SPV:n tarjoama 25 valmentajapäivää pyritään käyttämään 
täysimääräisesti. Keskusteltiin valmennuksen tavoitteista ja valmentajien ja apuohjaajien 
palkkioista ja todettiin seurojen edellyttämän korvaustason olevan hyvin korkean. 
Edustusjoukkueiden valmentajat
PM-kilpailuihin esitetään Rene Abneria ja SPV:n kustantamaa valmentajaa
EM-kilpailuihin esitetään Mikko Hentistä
MM-kilpailuihin esitetään paikalliset olosuhteet tuntevaa valmentajaa
Valmentajat päätetään ennen karsintojen päättymistä/edustusjoukkueiden muodostamista, 
jolloin edustuspaikan vastaanottamalla purjehtija hyväksyy myös pakettiin kuuluvan 
valmentajan.

5 Edustusjoukkueet
PM-valmistelut :Varataan yhteismajoitus (KH)
EM-valmistelut: Varataan lauttapaikka yhdelle trailerille
MM-valmistelut: Varataan 5+2 lentoa (VM)

6 Viestintä
PM-, EM- ja MM-kilpailuihin tehtävistä valmisteluista tiedotetaan heti kun mahdollista.
Tuet ja niiden tarkat saantiperusteet tiedotetaan nettisivuilla. Optiliiton kautta kulkevien 
tulojen ja menojen erotus saa olla tuen verran miinuksella. 

7 Muuta
Lahti hakee EM-kilpailuja vuodelle 2014
Hankitaan liitolle lyhyempi sähköpostiosoite, esim foda@gmail.com (gmail vaatii tosin 
vähintään kuusi merkkiä, ehdotuksia?)
Valtuutettiin ESF käyttämään Braassemermeerin 10 paikkaa ja ohjataan halukkaat pyytämään 
lisäpaikat ESF:n kautta
Takkitilauksia on tullut HSS:ltä, ESF:ltä, NJK:lta, TP:ltä, MP:ltä ja EMK:lta
Hankitaan purjehtijoille asianmukaiset jäsenkortit. (VM)

8 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21:10.
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