Juhatuse koosolek 05.05.2009
Erno, Kristjan, Toomas, Jaano, Eleny.
Saadjärve purjelauatrenni käivitamine.
Kohal Saadjärve karikavõistluse korraldaja, Tartu Jahtklubi juht ja treener Madis Toots.
Otsus: Purjelaualiit toetab Saadjärve klubi taotlust 4 komplekti T293 laudade soetamiseks
purjelauakoolile ning garanteerib 10% finantseerimise, kui lauad saadakse.
Slaalomi võistlus ja selle kajastus.
- Slaalom 2009 tuleb sponsorite ettevaatlikkuse tõttu korraldada säästueelarvega,
mis muudab keeruliseks kvaliteetse pildi- ja videosalvestuse tootmise. Samas,
slaalomist pole veel head visuaalset materjali. Oleks hädasti vaja head
pildimaterjali tulevastele sponsoritele näitamiseks. Otsus: Purjelaualiit hüvitab
video- ja fototööde kulud slaalomi võistluse 1. võistluspäeval.
Freestyle võistluste kajastamisest.
- Võistlused juba välja kuulutatud ning seega ametlikult kestavad, ootame sobivat
ilma. Pressimeeskonnal valmisolek teha täismahus meediakajastus, kui tuleb otsus
võistluse aja kohta.
Surfilaada kokkuvõte
- Ilm oli super
- Osalenud rahva hulk hinnanguliselt sama palju või rohkem kui 2008
- Ürituse korralduslik osa toimis hästi, inimesed tulid hästi kaasa.
- Käibed jäid väikeseks nii eramüüjatel kui firmadel, ilmselt MASU.
- Teavitus toimis, hea kajastuse taga oli hea korraldustöö.
- Kommunikatsioonihäire osalejatele: konflikt jäi üles sponsortelkide osas: kes võib
tulla ja mida teha – Karmo telgid, Ahuni auto. Järgmiseks aastaks veel selgem
hinnakiri ette veebi välja, et telgid ei paikneks eraisikutele mõeldud platsil ning et
kommertstoodet pakkuva sponsori logodega telk ei hiiliks laadale sisse kui
„surfikoolituse pakkuja peavari”.
- Toitlustus OK
- Kui üritus kasvab, on vaja rendi WC
- Ajakava: Kas ametlikud asjad võiks olla varem? Ei saa, tapab kauplemise. Hea
ilma kohta oli OK kava.
- Tulevikuks: kas kaasata laadale ka lohemehed? Võiks teha ühisürituse?
Tuulemõõtjad.
- Erno: ettepanek pakume EPL poolt 10 000 kr töö teostajale ja paneme Vääna +
Pringi mõõtjad üles. Otsus: kui Tige ja Penny võtavad ülesande vastu, palume
eelarvet kõigepealt Vääna tuulemõõtja/webcam projekti kohta. Ellu rakendumise
korral on kohustuslik vastavate tuulemõõtjate infi edastada EPL märgi all.

-

-

Lisaülesanne: Pirital ei ole nii võimas ettevõte, nagu Hawaii oma tuulemõõtjat 2
hooaja jooksul tööle saanud – kuidas jututoas arvatakse, et ühiskondlikus korras ja
ilma kuludeta suudetakse panna üles ja hooldada tuulemõõtjad kusagil üksildases
kohas??? Tomile ülesanne selgitada, mis Pirital probleem: kui tegevused ja
eelarve selge, siis EPL käivitab Pirita mõõtja.
Rainile ülesanne leida võimalus rakendada Elioni tehniline kompetents tööle
mõõtjaid üles panema.

Purjenumbrid:
Probleem: väiksematele purjedele ei mahu uute rahvusvaheliste reeglite järgi toodetud
numbrid hästi peale.
Otsus: Ütleme numbrite tegijatele: sellised on reeglid – kui keegi tuleb purjega, kuhu ei
mahu, siis meister öelgu, et ise vastutab, kui väiksema numbri tellib. Kodulehele lisada,
et Eesti sisestel võistlustel ei pea olema EST-tähist. Rõhutada, et RAJASÕIDU
VÕISTLUSTEL peavad olema nõuetele vastavad numbrid.
Purjenumbrite väljastamise (virtuaalne) komisjon toimub edaspidi teisipäeviti:
Juhatuse tegemiste veebikalendris olevasse vastava koosoleku päevakorda kogub
peasekretär nädala jooksul laekunud purjenumbrite taotlused koos infoga, kes on
liikmemaksu maksnud; kas inimesel on õigus konkreetset numbrit taotleda ning mis on
konkreetse numbri varasem ajalugu. Kui koosoleku lõpu kellaajaks ei ole e-maili teel
vastuväiteid tulnud, loeme otsuse tehtuks ning peasekretär kannab numbri registrisse.

