
 

 

18.01.-25.01.2012 

Eesti Purjelaualiidu juhatuse koosolek toimus e-maili teel. 

Juhatuse liikmetest osalesid: Kristjan Rotenberg, Peeter Rebane, Andres Valkna, Rauni Tillisoo, 
Ain Härmson, Erno Kaasik, ja Tõnis Kask. 

Päevakord: 
1) Uue liikmelisuse hinnakirja ja reeglite kinnitamine. Lisatud töögrupi poolt koostatud 

liikmelisuse hinnakiri ja tingimused. 
2) Purjenumbrid ja nende vahetamise korra kinnitamine. 
 

EPL liikme hinnakiri ja tingimused. 

PAKETT TASU SUURUS 

Juriidiline isik (purjelaua kool, purjekool või klubi) 20 EUR 

Eraisik, k.a. alla 19 aastane isik 15 EUR 

Eraisik, juriidilise isiku kaudu 10 EUR 

Alla 19 aastane, juriidilise isiku kaudu 5 EUR 

Aastane numbriregistri tasu EPL liikmele (saab purjenumbri) + 10 EUR 

Liikme aastamaksu saab tasuda MTÜ Eesti Purjelaualiit a/a 221011060355 

1. EPL liikmestaatust saavad taotleda kõik purjelauaspordiga tegelevad füüsilised ja 
juriidilised isikud.  

2. Juriidilise isiku esindajaks EPL-is on juriidilise isiku poolt määratud üks füüsiline isik. 
3. Juriidilise isiku kaudu registreerunud eraisikuid esindab EPL-is tagasivõtmatu volituse 

alusel juriidilise isiku esindaja vastavalt punktis 2 toodud korrale. 
4. Eesti Purjelaualiidu kui rahvusliku spordialaliidu poolt väljastatud purjenumber on 

eelduseks startimisel Eesti Meistrite sarjas ja Eesti esindajana rahvusvahelistel 
võistlustel. 

5. Liikmeks astumisel tuleb tasuda aastamaks vastavalt hinnakirjale avalduse täitmisel 
avalduse vastuvõtja kätte või 5 tööpäeva jooksul Eesti Purjelaualiidu arveldusarvele nr 
221011060355 Swedbangas. Kui täidad avalduse internetis, tuleb aastamaksu teatis ka 
e-mailile. 

6. Avalduse läbivaatamine Eesti Purjelaualiidu juhatuse poolt toimub peale nimetatud 
aastamaksu tasumist. 

7. Isiku EPL-i liikmeks vastuvõtmise otsustab Eesti Purjelaualiidu juhatus järgmisel 
koosolekul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale avalduse laekumist. 



 

8. Igaaastase aastamaksu tasumise tähtaeg on kevadel enne korralist üldkoosolekut. 
Nimetatud kuupäev avaldtakse EPL kodulehel. 

9. EPL aastamaksu tasumine pikendab liikmelisuse üheks kalendriaastaks, 01.jaanuarist 
kuni 31.detsembrini. 

10. Igal EPL liikmel on EPL üldkoosolekul üks (1) hääl. 
11. Isikud, kes on olnud eelneva(te)l perioodi(de)l EPL liikmed, kuid ei ole tasunud 

aastamaksu, võib EPL juhatus oma otsusega EPL-i registrist välja arvata. 
12. Isiku EPL liikmestaatuse lõppemisel lõpeb ka õigus purjenumbrile. 
13. Vabanenud purjenumbritele on õigus kõigil soovijail vastavalt EPL purjenumbrite 

jagamise ja vahetamise korrale. 
14. EPL-i halvustava või tema mainet kahjustava käitumisega või mõne muu vääritu teoga 

hakkama saanud liikmed võib EPL juhatus oma otsusega EPL-ist välja arvata. Tasutud 
aastamaksu sellisel juhul ei tagastata. 

15. Liikmetel on õigus igal ajal EPL-ist kirjaliku avalduse alusel välja astuda. Tasutud 
aastamaksu ja registritasu sellisel juhul ei tagastata. 

 

Purjenumbrid ja nende vahetamise kord 

1. EPL liikmel on võimalik taotleda vaba purjenumbrit (vt purjenumbrite registrit), milleks 
saab olla taotleja koht möödunud aasta meistrivõistluste täiskasvanute üldarvestuses 
või sellest suurem koht (number), vastavalt käesoleva korra p.2 kuni p.4. 

2. Purjenumbri taotluse esitamise eelduseks on EPL arvele laekunud registritasu. 
3. Purjenumbrid 1 – 99 (ühest kuni üheksakümne üheksani) on reserveeritud Meistrite 

liigale (soovi korral võib olla number ka suurem), kusjuures numbreid 1-50 (ühest kuni 
viiekümneni) jagatakse ainult EPL juhatuse otsuse alusel. Otsuse tegemisel võetakse 
arvesse taotleja varasemad saavutused purjelauavõistlustel, taotlemise hetke 
võistlustase ning taotleja võimalik perspektiiv võistlusspordis. EPL võib keelduda 
taotletava numbri väljaandmisest. 

4. Purjenumbrid 100 – 199 (ühesajast kuni ühesaja üheksakümne üheksani) on 
reserveeritud Fun sarjale (soovi korral võib olla number ka suurem). 

5. Purjenumbreid alates 200 (kahesajast) on võimalik taotleda igal EPL liikmel. 
6. Avaldused rahuldatakse avalduse esitamise järjekorra alusel. 
7. Esitatud avaldused rahuldatakse (või teatatakse tagasi lükkamise põhjus) Eesti 

Purjelaualiidu juhatuse koosolekul. 
8. EPL poolt väljastatud purjenumbrit ei või edasi anda, müüa, kinkida ega pärandada. 
9. EPL aastamaksu ja registritasu õigeaegselt tasumata isikutel kaob ka õigus temale välja 

antud purjenumbrile. 

  
 

Otsus:  EPL liikmelisuse hinnakiri ja tingimused on vastu võetud. 


