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Kohal: Tõnis Kask, Kristjan Rotenberg, Ain Härmson, Raoul Burmann, Erno 

Kaasik, Andres Valkna. Toomas Jürjo, Rauni Tillisoo. Puudumisest teatas Alar 

Vettik, Henri Kaar viibis kohal, kuid lahkus enne sisulist arutelu. 

 

Eelnevalt teatatud päevakord: 

1. Ülevaade strateegiatööst 2008-2011 ja 2011 aastaks päevakorda jäänud 
strateegiast. Ülevaade Kristjan Rotenbergilt. 

2. Ülevaade EPL-i 2011 eelarvest (s.h. Surfilaagri eelarve projekt).Ülevaade Jaanolt. 
3. Purjelaualiidu väljumisstrateegia Pirita klubi ja kooli tegevusest:  kas ja millal on 

vajalik ning põhimõtted, kuidas seda teha. Toomas Jürjo ettepanekute põhjal. 
4. Bacardi Fun võistlusjuhend (mahaviskamised). Andres Valkna ettepanekute 

põhjal. 
 

Arutelu käik.  

Erakorralisena arutati Ristna surfikohta ohustada võivate tuuleparkide teemat, kuna see 
oli surfijututoa kaudu aktuaalseks kerkinud.  
Strateegia ja eelarvete ülevaated ning vastused küsimustele venisid nii pikaks, et 
päevakorra p 3 ja 4 arutamine lükati edasi järgmisele koosolekule. Ülevaade strateegiast 
võeti teadmiseks ning strateegiat aastateks 2011-2011 otsustati täiendada jooksvalt 
järgmistel juhatuse koosolekutel. Ülevaade eelarvest võeti teadmiseks, surfilaagri eelarve 
mõningate tuluridade osas otsustati oodata peakorraldaja Alar Vettiku täiendavaid 
selgitusi. Eelarve osas leiti, et vaatamata ülimalt pingelisele olukorrale sponsoritega tuleb 
leida vahendid, millest garanteerida Formula ja Slaalomi Eesti Meistrivõistluste 
korraldajatele minimaalne tulubaas, millega on võistluse läbi viimine võimalik.  
 

OTSUSTATI: 

- Kaasata Taavi Tiiriku initsiatiiv Ristna surfiranna kaitsel tuulepargi arendajate 
eest, volitada Taavi Tiirik esindama EPL-i kõigi Neupokojevi tuulepargi vastases 
võitluses legaalsete vahenditega. 

- Kuulutada välja konkurss võistluskorraldajate leidmiseks. 
- Teha Aegna Maratoniga samal ajal Pirital teine Surfilaat. 
- Vähendada Bacardi Fun võistluse kvaliteedinõudeid korraldajatele karikate võrra;  

FB etapi karikate tegemine ja välja andmine on korraldaja vabatahtlik otsus, mille 
jaoks EPL-i vahendeid ei saa eraldada.  

- Slaalomi ja Formula EMV etappide korraldajatele korralduskulude 
kompenseerimine otsustati sõnastada järgmiselt: Purjelaualiit garanteerib 25 
võistleja osalustasu laekumise korraldajale ning katab vahe, kui osalejaid on 
vähem. Selles küsimuses toimus hääletus, poolt 4, vastu 1, erapooletuid 3.  

 
Järgmine juhatuse koosolek toimub pärast teistkordset üldkoosolekut Pirita Surfiklubis 
05.05.2011 kl 17.30, jätkuvalt on juhatuse koosolekutel oodatud kõik EPL-i liikmed.  



 


