
 
 
MTÜ Eesti Purjelaualiit juhatuse laiendatud koosolek 04.11.2009 
Kohal: juhatuse liikmed: Ain Härmson, Toomas Jürjo, Erno Kaasik, Andrus Poksi, Rain 
Rebane, Kristjan Rotenberg; peasekretär Jaano Martin Ots; klasside juhid: Jaan Alver, 
Andres Kask, Jaanus Ree, Andres Valkna, Teet Vähesoo. 
 
Päevakorras: 
1. ISAF Annual Meeting Windsurfing Committee päevakorrast 2009. 
2. Surfikoolide problemaatika, HEP võimalik toetamine. 
3. Muudatusettepanekud 2010 võistlusjuhenditesse: Slaalom, Fun. 
4. Klasside juhtide lühiülevaated klasside tegevusest ja plaanidest 2010. Klasside juhid. 
 
Päevakorda täiendati enne koosolekut ettepanekutega:  

• Purjelauaklasside omavahelised seosed, klassipüramiid ja klassipoliitika. 
• Seisukoht Ristna tuulikute osas.  
• 2009 hooaja lõpupeo korraldamisest.  

---------------------------------------------- 
Arutelu käik 

1. Andrus Poksi info ISAF Windsurfing Committee läheneva koosoleku 
päevakorrast ning Eesti seisukohtadest, milledest olulisemad olid: 

a. Kona One klassi lisamine ametlike võistlusklasside hulka – leiti, et Eestis 
ei ole sihgruppi ega nõudlus uue svertlauaklassi juurde toomiseks.  

b. Võeti teadmiseks, et lohesurf (kiteboarding) liigub jõuliselt ametlikku 
purjesporti, pole välistatud, et lohe jõuab kunagi OM alaks. Täna 
arutatakse lohesurfi integreerimist, alustades committee nime muutmisest: 
(boardsport või windsurfing and kiteboarding committe). Kinnitati, et 
Eestis on rahvusliku purjelaua spordialaliidu koostöö lohesurfi harrastajate 
ning lohesurfi organisatsioonidega hea.  

 
2. Purjelauaklassidest Eestis. Kohal viibinud klasside juhid andsid lühiülevaate igas 

klassis 2009 toimunud tegevusest ning plaanidest 2010. Arutati klassipüramiidi ja 
klassipoliitikat vastavalt Jaan Alveri ja Jaano-Martin Otsa poolt ette valmistatud 
projektile. Leiti, et skeem vajab enne avalikustamist veel täpsustamist ning tehti 
peasekretärile ülesandeks viia koosolekul tehtud märkused projekti sisse ning 
esitada järgmiseks koosolekuks täiendatud projekt. Purjelaualiidu juhatus asus 
seisukohale, et purjelauategevust saab vaadelda ainult klasside paljususes ning 
sellest lähtuvalt tuleb korraldada ka õppe-, treening- ja võistlustegevus.  

 
3. Muudatusettepanekud võistlusjuhenditesse ja tegevusest 2010.   

a. Formaadiküsimused vaja arutada ja otsustada eraldi kõigi rajasõidu 
distsipliinide juures, tehti klasside juhtidele ülesandeks vastavad 
ettepanekud välja töötada. 



b. Raceboard-klassis viia sisse ka U-15 ja U-17 arvestusgrupid, et ühtlustada 
olümpia- ja ettevalmistusklassi arvestusgruppidega. 

c. Slaalom: Ülevaate ja ettepanekud tegi Andres Valkna.  
i. Üldjuhend võiks anda vabamad piirid võistlusarvestustele, 

praegune tabel ei ole ISAF-nõuetega vastuolus, võiks jätta 
peakohtuniku otsustada, millist tabelit kasutatakse.  

ii. 2010 võtta eesmärgiks korraldada kindlasti ära EMV 2 etappi, 
määrates selleks pikemad võistlusajad ning jättes sügiseks 
reservaja.  

iii. Jätkub PaPaslalli ja teiste sarnaste etteteatamisel võistlussarjade 
korraldamine, sobiliku ilma ja võimaluse korral ka organiseeritud 
ühistreeningud.  

d. Bacardi Fun võimalikke muudatusi arutades toodi välja järgmised 
seisukohad:  

i. Ametlikku tuulemiinimumi ei ole mõistlik kehtestada, kuna sellega 
lülitaksime välja näiteks Raceboard-sõitjad. Selle asemel võiks 
rakendada ISAF üldist poliitikat, et alla 4 kn starte ei anta.  

ii. Bacardi Fun peab olema kindla kuupäevaga kalendriüritus, sest 
paljud selle sarja sõitjad ei saaks osaleda etteteatamisega 
võistlustel.  

iii. Kaalume võimalust lubada Bacardi Fun’l starti ka Formula ja 
Slaalomi esikümne sõitjaid, viies harrastajate võistlusel osalemise 
säilitamiseks sisse eriarvestused.  

e. Formula, Jaanus Ree. Leiti, et  võiks taastada B-liiga ja tehti peasekretärile 
ülesandeks hakata koostöös Formula klassi aktivistidega välja töötama 
vastavaid põhimõtteid.   

f. Jääsurf 2010.  
i. Jääsurfis on palju eraldi klasse ning ühtsed arusaamad sellest, 

millised on põhidistsipliinid, on veel välja kujunemata.  
ii. Klassid: Rajasõit. Slaalom. Kiirus. Vabastiil.  

iii. Veebruaris proovime teha koostöös lätlastega Haapsalus jääsurfi 
festivali moodi sündmuse, kus oleks võimalik osaleda kõigil.  

g. Kiirussõit: ajapuudusel esitas Andres Kask oma ettepanekud juhatuse 
liikmetele kirjalikult.  

 
4. Purjelauakoolide olukord. Jaano-Martin Ots andis ülevaate Eesti erinevates 

linnades toimuvate purjelauatrennide olukorrast ja perspektiividest. 
i. HEP koostööettepaneku osas leiti, et Purjelaualiit on huvitatud 

läbirääkimiste jätkamisest.  
ii. Leiti, et ka surfiklubi tegevus Pirital peab jätkuma ning otsustati 

alustada läbirääkimisi huvitatud pooltega, et surfiklubi tegevust 
Pirital Purjelaualiidu egiidi all jätkata, esindamata klubis ühtki 
eksklusiivset brändi. 



5. Lõpupidu. 
a. Peo stiiliks valiti: Havai. Täpsem kirjeldus ilmub kodulehele.  
b. Otsustati diferentseerida piletihinnad nii, et nõuetele vastavat kostüümi 

kandvad Purjelaualiidu liikmed saaksid peole võimalikult odavalt.  
 

6. Purjelaualiidu seisukohtadest ja tegevsuest Ristna lähedale planeeritava tuulepargi 
osas. 

a. Purjelaualiidu juhatuse seisukoht on, et lubamatu on igasugune tegevus, 
mis ükskõik mil viisil halvendab surfitingimusi ükskõik millises 
surfikohas.  

b. Otsustati küsida Purjelaualiidu veebilehe kaudu liidu liikmetelt 
täiendavaid arvamusi ja seisukohti, millest lähtudes kujundada 
tegevusplaan.  


