
26.04.2011 Pirita Surfiklubis. 

Kohal: Tõnis Kask, Rauni Tillisoo, Erno Kaasik, Ain Härmson, Kristjan Rotenberg, 
Raoul Burmann, Andres Valkna, Alar Vettik, Eerik Luka.  
Protokoll: Jaano Martin Ots.  
 

Lisaks etteteatatud päevakorrale kuulati ära Eerik Luka informatsioon Battery Tallinna 
Purjelauakooli 2011 hooaja ettevalmistustest ning otsustati erandkorras toetada Christofer 
Kalk’i osalemist PWA sarjas tema stardimaksu kompenseerimisega 200 USD ulatuses. 
 

Arutelu käik ja otsused.  

 

Päevakorras olnud teemadest:  

1. Bacardi Fun võistlusjuhend (punktiarvestus, mahaviskamised). Otsustati, et Aegna 
Maraton ei ole 2011 BF sarja osa ning et punktiarvestuse põhimõte jääb standard. Et 
Andres Valkna lahkus enne koosoleku lõppu, ei jõutud arutada mahaviskamiste arvu. 
2. Otsustati, et Raceboard-klassis ei toimu 2011. aastal Eesti Meistrivõistlusi, kalendris 
olevad RB võistlused on Eesti Karika sarja võistlused. Eesti Meistri tiitli välja andmine 
RB klassis otsustatakse järgnevatel aastatel uuesti vastavalt klassi elujõulisusele.  
3. Sõrve surfikoha konflikti kohta tegi ülevaate Andres Valkna. Otsustati, et probleemi 
lahendamiseks tuleb paigaldada Sõrve (ja ka teistesse konfliktiohtlikesse surfikohtadesse) 
sildid, mis täpsustavad, millised on lubatud ja millised on keelatud tegevused. Andres 
teeb esialgsed tekstid, EPL kooskõlastab valdadega ja teeb KOV-dele ettepanekud toota 
sildid, nagu Tallinna supelrandades on toimunud.  
4. Rahuldada Purjenumbritaotlus EST-108 ja väljastada number Johanna Ellerile 
5. Kalendri täiendamine. Teha korraldajatele ettepanekud viia Bacardi Fun Hiiumaa etapp 
kokku Hiiusurfi laagriga, ning lisada võistlusele Saare Kapp Formula EMV etapp.  
6. Võistluste korraldusest 2011 - sponsorite leidmine või korraldajatele muu 
finantseerimise leidmine: arutelu otsustati jätkata järgmisel korral, pärast põhjalikumat 
tutvumist eelarveprojektiga.  
7. Üldkoosoleku protokolli muutmine vastavalt Toomas Jürjo kommentaaridele – lükati 
edasi kuni Toomas Jürjo ise saab koosolekul osaleda.  
 

Infoks teatas Ain Härmson:  
- Teamvõsa paneb homme Vääna lainekaamera ja tuulemõõtja üles. 
- 7. mail Teamvõsa koristuspäev Ristnas – sõjaväeosast surfikoha poole. 
 

Otsustati: järgmine juhatuse koosolek toimub 03.05. kl 17.30 Pirita Surfiklubi 

õppeklassis, Erno võtab kaasa dataprojektori.  

Päevakorras:  

- Ülevaade strateegiatööst ja 2011 lauale jäänud strateegiast. 
- Ülevaade eelarvest 
- Purjelaualiidu väljumine Pirita klubi ja kooli tegevusest:  kas ja millal on vajalik 

ning põhimõtted, kuidas seda teha. 
- Bacardi Fun võistlusjuhend (mahaviskamised).  

 


