
 

 
EPL juhatuse koosoleku protokoll nr. 2017/4 
Koosolek toimus 27.nov. 2017 k17:30-21:00, Tallinnas. 
 
Osalejad: 

1. Tõnis Kask 
2. Ain Härmson 
3. Raoul Burmann 
4. Andres Valkna 

 
Koosoleku juhatajaks valiti Andres Valkna ja protokollijaks Tõnis Kask. 
 
Päevakord: 
1. EJL noorte tippspordi tabeli juhendi muudatusettepanek 
2. 2018 EJL EMV etapid, osalevad purjelaua klassid ja arvestused 
3. 2018 Surfilaagri seis 
4. Organisatsiooni struktuur - alad, klassid, distsipliinid. 
5. Organisatsiooni rahastamine 
6. 2017 eelarve täitmine 
7. Talisurfi MM (WISSA 2018) osavõtumaksu avaldused. 
8. Kiirussõidu klassijuhi vahetamine 
 
1. Tõnis Kask tegi ettepanekud lisada EJL noorte tippspordi tabeli juhendisse talisurfi kelgu (U20) klass 

ja muuta / lisada järgmised klasside koefitsendid: Techno - 1, RS:X U19 - 1,2, DN U24 - 0,5 ja talisurfi 
kelk (U20) 0,5.  
 

Otsustati: 
1.1 Muudatused heaks kiita. 
1.2 Esitada EJL treenerite komisjonile tippspordi tabeli juhendi muudatuse ettepanek.  

 
 
2. Tõnis Kask tõi välja mõned võimalikud muudatused: 

EJL EMV sarja võiks lisada Leedu ja Läti Balti karika etapid, nii nagu see on lätlastel.  
Lisada Techno293 klassidele tüdrukute arvestused. 
Lisada sarja Foil klass. 

 
Otsustati:  

2.1 Kõik muudatused heaks kiita, v.a. Leedu etapi lisamine EJL EMV sarja. 
2.2 Teha EJL-le ettepanek korraldada 4 etapiline EMV. Kusjuures 4 etapi toimumise korral 

läheks võistleja halvim etapp mahaarvamisele. 
2.3 Teha EJL-le ettepanek lisada Techno293 tüdrukute arvestused ja Foil klassi üldarvestus. 

 
 
3. Vastavalt viimaste aastate surfilaagri ebarahuldavatele majandustulemustele ja eelmise aasta 

korraldaja poolsele lepingu ülesütlemisele oli juhatuse liikmetel ülesanne leida uus korraldaja, 
soovitatavalt surfi teemadega kursis olev ettevõtja. Silmapiiril oli Sandra Seersant, kes paraku uutel 
eeltingimustel pakkumisest loobus.  
 

Otsustati: 
3.1 Jätkata samadel eeltingimustel läbirääkimisi varasemate laagri korraldajatega. 

 
 
4. Tõnis Kask selgitas et Purjelaualiit koordineerib täna surfialadest purjelaua, talisurfi ja SUP alasid. 

Võistlusi on kokku omajagu. 2017 hooajal peeti lausa 7 erinevat sarja. Enamus neist on suunatud 
samaaegselt nii tippudele (EMV) kui ka harrastajatele. Kõikides sarjades tehakse aasta lõikes 



 

koondarvestusi, mis on paras hulk tööd. SUP harrastajad kajastuvad kahe sarja koondarvestuses. 
SUP klassijuhi Tõnis Metstak sõnul on EMV sarja juures peetav harrastajate fliit ja koondtulemused 
täna olulise tähtsusega. Kuna SUP EMV sari on hästi käivitunud, teen ettepaneku loobuda FUN sarja 
SUP klassi aasta koondtulemuste koostamisest. Nii väheneb töömaht ja pisut selgemaks läheb 
vähemalt SUP tegevuse struktuur. 
Raoul Burmann lisas et Fun sarja noorte (U20) arvestuse võistlejad on reaalselt alla 17 aastased 
noored. Teen ettepaneku muuta U20 U17-ks.  
Andres Valkna: Mind häirib organisatsiooni struktuuri juures pigem liikmelisuse vaade. Juriidilistel 
liikmetel on täna eraisikust liikmetega võrdne sõnaõigus. Mina eelistaksin juriidiliste liikmete liitu.  
 

Otsustati: 
4.1 Loobda FUN sarjas SUP klassi hooaja koondtulemuste koostamisest. 
4.2 Muuta Fun sarja noorte arvestuse vanus U17-ks. 
4.3 Andres Valkna koostab liikmemaksu ettepaneku klubidele ja võimaliku eraisikute 

võistluslitsentsi makse projekti, mis on kooskõlas põhikirjaga. Selgitab välja kellele see plaan 
sobib ja klubid kes reaalselt oleks huvitatud alaliidu tegevusse panustama. 

 
 

5. Tõnis Kask selgitas: EPL rahastamine tuleb põhiliselt liikmemaksudest, mingil määral paarist EPL 
projektist ja mõnest üksikust riigi toetusprojektist. Firmad eelistavad toetada erinevaid EPL tooteid.  

 
5.1 Juhatus võttis info teadmiseks. 
 

 
6. Tõnis Kask tutvustas 2017 eelarve täitmist.  
 

6.1 Juhatus võttis info teadmiseks. 
 

  
7. Liitu on laekunud kaks stardimaksu toetuse avaldust talisurfi MM-le. Jane Aluve avaldus tema õpilase 

Kaileen Mägi toetamiseks ja Raul Mihkel Anton (NYCS) avaldus. WISSA 2018 noorte osavõtutasu 
kuni detsembri lõpuni on 100 eur. Jane Aluve avaldust sisuliselt ei arutatud sest Kaileen Mägi ei ole 
EPL liige. Raul Mihkel Anton taotlemise tingimused on korrektselt täidetud. Raul on 2017 Talisurfi 
Eesti noortemeister, ta on mitu eelnevat aastat osalenud Talisurfi MM-il ning tänavu investeerinud ka 
tipptasemel varustusse.  

 
Otsustati: 

7.1 Avaldusi ei rahuldata, sest eelarvelist vahendite piiratuse tõttu ei saa EPL talisurfi 
tiitlivõistluste stardimaksu toetusi anda. 

 
 

8. Tõnis Kask tegi ettepaneku esitada Jüri Kaldoja kiirussõidu klassijuhiks. 
 
Otsustati: 

8. Kinnitada Jüri Kaldoja kiirussõidu klassijuhiks 
 

 
 
 
Koosoleku juhataja Andres Valkna (digiallkirjastatud) 
 
 
Koosoleku protokollija Tõnis Kask (digiallkirjastatud) 


