
 
Juhatuse koosolek 21.04.2009  

Pirital, Hawaii Surfiklubis 

Kohal: Rain Rebane, Erno Kaasik, Alar Vettik, Ain Härmson, Kristjan Rotenberg, 
Toomas Jürjo, Jaano Martin Ots 
 
Päevakorras:  

1. Purjenumbritaotluste läbi vaatamine ja kinnitamine. 
2. Surfilaada korraldusülesannete jagamine.  
3. Jutuvõistluse žürii töökorraldusest. 
4. Reklaami avaldamise võimalikkusest purjelaualiidu veebis.  
5. Võistlusvahendite (lipud, märgid) ja reklaamivahendite tellimisest Lipuvabrikust. 
 
Lisaks lülitati kõigi kohalviibijate nõusolekul päevakorda:  
- liikmemaksu suuruse küsimus liikmetel, kel 2008 liikmemaks tasumata.  
- Purjelaualiidu liikmelisuse kohustus Meistrite sarja võistlustel osalemiseks. 
- Purjelaualiidu promomaterjali tootmise frantsiisi põhimõtted (särgid, kleeps jne) 
- surfilaagri promo ja meediatöö, s.h. veeb. Tige ettepanek teha eraldi veeb. 
------------------------ 
 

Arutelu ja Otsused 

 

1. Liikmemaks.  
Kui 2008 eest on EPL liikmemaks tasutama, siis liikmelisuse taastamiseks tuleb tasuda 
2009 aastamaks + liikmeks astumise tasu, kokku 400 kr.  
 
2. EPL liikmelisusest, purjenumbrite registreerimisest ja kasutamisest.  

- Meistrite sarjas startimiseks on KEHTIV EPL liikmelisus kohustuslik, samuti 
on vajalik kehtiv ning nõuetekohane purjenumber. Ülejäänud EPL egiidi all 
korraldatavatel võistlustel EPL liikmetele stardimaksu soodustus. Vajadusel ja 
heade põhjenduste olemasolu korral erand, näiteks: Raceboardi võistlustel 2009. 
startimiseks aastal EPL liikmelisuse nõuet ei rakendata.  

- Võistlusele registreerumisel Purjelaualiiduga liitumine võimalik, aga mitte 
numbri kinnitamine, sest seda otsustab juhatus. Siiski, pole olnud juhtumit, mil 
taotlejale, kes soovib enda tasemele vastavat VABA numbrit, oleks ära öeldud. 
Seega saab kandidaat suure tõenäosusega soovitud numbri, kui taotleb seda 
võistluspaigas võistlusele registreerudes. Korraldajale kohustus varuda 
võistlustele registreerimise ajaks sekretäridele EPL purjenumbrite nimekiri ja 
liikmeks astumise blanketid.  

- Rahvusvahelistele nõuetele vastavate purjenumbrite kasutamine. Meistrite 
sarjas on nõuetele vastavate purjenumbrite kasutamise kohustus võistlusjuhendis 
sees,  jääb peakohtuniku otsuseks, kas lubada starti eelmiste aastate moodide järgi 



disainitud purjenumbritega võistlejaid. Teoreetiliselt: kui keegi protestib, on oht, 
et vana purjenumbriga võistleja diskvalifitseeritakse.  

- Tehniline kontroll. Iga võistleja vastutab registreerimislehele allkirja andmisega, 
et tema varustus vastab võistlusjuhendis esitatud nõuetele. Kontrolli ja 
ülemõõtmist teostatakse võistleja suhtes, kelle varustuse osas on esitatud protest.  

 
3. Purjenumbrite välja andmisest.  

- Erki Kivistik – 209  
- Kristjan Rotenberg – 75  
- Taivo Peterson  
- Madis Salumäe 360  

 
Purjenumbrite ära võtmise ja üle andmise kord.  
Rakenduslik täiendus purjenumbrite välja andmise ja vahetamise korrale.  

- Purjelaualiidu liige kaotab õiguse talle kunagi väljastatud purjenumbri 
kasutamiseks, kui ta juhatuse vastava otsusega Purjelaualiidust välja arvatakse. 
Purjelaualiidust välja arvamise aluseks võib olla asjaolu, et liige ei ole 
nõuetekohaselt tasunud liikmemaksu ega reageerinud juhatuse vastavale teatele.  

- Kui mõnele numbrile, mille omanik ei ole liikmemaksu tasumisega pikendanud 
oma õigust purjenumbrile, esitab taotluse mõni teine Purjelaualiidu liige, kellel 
tulenevalt käesolevast korrast on õigus kõnealuse numbrivahemiku numbrile, 
Purjelaualiidu juhatus:  

o teavitab numbri eelmist omanikku uue taotleja olemasolust;  
o annab 14 päevase tähtaja liikmelisuse uuendamiseks või kinnituse 

saamiseks, et liige soovib Purjelaualiidust välja astuda;  
o kui numbri endine omanik 14 päeva möödumisel ei ole liikmaksu tasunud, 

teeb juhatus otsuse ta välja arvamiseks;  
o teatab taotlejale, kas numbri endine omanik otsustas õigusi numbrile 

pikendada või jättis selle vabaks; 
o kui number jäi vabaks, kinnitab Numbrikomisjon selle uue taotleja 

kasutusse.  
 
4. Surfilaada korraldusülesanded ja otsused  

- Surfi-lohemüüja osalustasu 1000 kr 
- Muu firma, kes ei ole surfipood, aga tahab osaleda, 3000 kr 
- Isikutele, kes surfiteemalist tegevust (koolitus, võistlused, laenutus jne) pakuvad, 

tasu ei kehtesta. Telgid ainult asfaldile.  
- Surfilaada promo: Veebi-bännerid; uudiskiri: liikmetele, pressiteated, 

videouudislõik.  
- Jutuvõistluse žürii teeb otsuse ära ning tulemused avalikustatakse Surfilaadal 

 
5. Reklaam Purjelaualiidu veebis:  

Purjelaualiidu veebilehel tasu eest avaldatavat kommertsreklaami ei ole, on ainult 
purjelauavõistlused ja üritused. Kui mõne sellise ürituse bänner sisaldab ka ametliku 
sponsori nime, logo või sümboolikat, on see OK.   



- Bänneri tegemine on sündmuse või võistluse korraldaja ülesanne, kui ei taha, ei 
ole.  

- Lubatud on ka Purjelaualiidu oma promobännerid tule liikmeks, surfilaager, 
surfilaat jms.  

 
6. Lipud. Tehti peasekretärile ülesandeks viia läbi lippude inventuur ning tellida 
Lipuvabrikust vajalik kogus signaallippe, et asendada puuduolevad. 
 
7. Surfilaagri promotöö on surfilaagri peakorraldaja ülesanne. Tige ettepanek eraldi 
veebilehe loomiseks ja rakendamiseks on teretulnud ning peakorraldajal on soovitav 
temaga rakendus kokku leppida. Pressitöö osas pakub Purjelaualiit korraldajale tuge ja 
abi, kulude katmiseks vajalik eraldi kokkulepe.  
 
8. Purjelaualiidu sümboolikaga materjalide tootmine. Purjelaualiidul ei ole 2009 
aastal suutlikkust ega ärilist huvi toota ja müüa T-särke, loogapehmendusi ega muud. Kui 
keegi soovib sellist tegevust ettevõtlusena läbi viia, on Purjelaualiidu tasu sümboolika 
kasutamise ning toodete müügi eest Purjelaualiidu sündmustel ja üritustel 20% 
müügihinnast.  
 
 


