Purjelaualiidu juhatuse laiendatud koosolek 25.11.2009.
Kohal: juhatuse liikmed: Andrus Poksi, Ain Härmson, Rain Rebane, Erno Kaasik, Alar
Vettik, Kristjan Rotenberg ja Toomas Jürjo. Koosolekul viibisid ka purjelauaklasside
tegevuse juhid Jaanus Ree (Formula) Andres Valkna (Slaalom).
Protokolli koostas Purjelaualiidu peasekretär Jaano Martin Ots
Koosoleku kutses märgitud päevakord:
1. Seisukoht ja tegevuskava Hiiumaa rannikule planeeritavate tuuleparkide osas.
2. Purjenumbri EST-22 taotlusest.
3. Pirita surfiklubi ja Purjelaualiidu koostöö võimalustest.
4. Klassipoliitika välja töötamisest - vahekokkuvõte.
5. Purjelaualiidu liikmete rahulolu-küsitlusest.
Algset päevakorda otsustati aja kokkuhoiu huvides muuta, jättes klassipoliitika arutelu
järgmisele koosolekule. Täiendava punktina võeti päevakorda Purjelaualiidu Vabastiili
Tiimi talvise treeninglaagri küsimus.
1. Purjelaualiidu seisukoht Ristna rannikumerre ehitamise osas.
Purjelaualiit tänab kõiki Liidu liikmeid ning eksperte, kes on Ristna küsimuses oma
seisukohad saatnud. Purjelaualiidu juhatus on seisukohal, et lubamatu on igasugune
tegevus, mis võib mistahes purjelauasõidu kohas tuule- ja laineolusid halvendada ning
jälgib seepärast tähelepanelikult kõiki Ristna lähistele kavandatava tuulepargi rajamisega
seotud arenguid. Otsustati, et Purjelaualiit osaleb kohtumistel ja läbirääkimistel kõigi
osapooltega, et tagada Ristna tuule- ja lainetingimuste säilimine. Juhatus tegi
peasekretärile ülesandeks koostada Ristna tulevikku puudutavatest ning mõjutavatest
teguritest ülevaade (seadused, võimalikud mõjud, võimalikud arengud) ning avaldada see
Purjelaualiidu kodulehel.
2. Taotlus purjenumbri EST-22 välja andmiseks erandkorras.
Juhatus otsustas, et ei rahulda taotlust purjenumbri EST-22 välja andmiseks erandkorras.
Selgituseks: purjenumbrite väljastamise praegune kord koostati aastaid tagasi, kui
purjelauaspordi jagunemine klassideks ei olnud tänasega võrreldava selgusega välja
kujunenud. Korra põhimõtteliseks aluseks oli seisukoht, et välja antav number ei tohiks
olla väiksem kui sõitja asetus tookordses Eesti Meistrite Liiga üldarvestuses, s.t. tinglikus
Eesti purjelauaspordi absoluutses edetabelis. Tänaseks on mitmete lisandunud klasside ja
eriarvestuste tõttu tekkinud olukord, kus sellise üldarvestuse pidamine on võimatu ning
korda sõna-sõnalt järgides võib väikseid purjenumbreid taotleda ka mõne väikse
osavõtjate arvuga võistlusklassi eriarvestuse tulemuste alusel. Seepärast leidis juhatus, et
enamnõutud väikeste purjenumbrite välja andmisel jääb ka edaspidi määravaks juhatuse
otsus. Võimalike vaidluste vähendamiseks otsustati täiendada „Purjelaualiidu
purjenumbrite välja andmise ja vahetamise korda”, asendades sõnad „Meistrite sarja
üldarvestuses” sõnadega „meistrivõistluste täiskasvanute üldarvestuses”.

3. Purjelaualiidu seisukoht koostööst Pirita Surfiklubiga.
Lähtudes eelmise juhatuse koosoleku (04.11.2009) seisukohtadest, otsustati küsida klubi
ja kooli praeguselt haldajalt konkreetset ettepanekut Pirita Surfiklubi ja purjelauakooli üle
võtmiseks. Peasekretärile tehti ülesandeks selgitada välja klubi ja kooli majandusliku
olukorra hindamiseks vajalikud andmed ning esitada järgmisele juhatuse koosolekule
purjelauaklubi-kooli võimalik majandusmudel ning eelarveprojektsioon.
4. Otsustati viia läbi Purjelaualiidu liikmete ja teiste Eesti purjelaua-harrastajate küsitlusuuring. Uuringu eesmärgiks on selgitada välja ala harrastajate hinnangud võistlus- ja
harrastustegevuse korraldusele ning saada teada, millistes suundades soovivad
Purjelaualiidu liikmed näha spordiala arengut. Uuringu läbi viimiseks otsustati kasutada
Kristjan Rotenbergi poolt välja pakutud küsimustikku ning küsitlusmetoodikat.
5. Vabastiili Tiimi talvine treeninglaager Dahabis. Vaadati läbi Eesti Vabastiili Tiimi
2009 hooaja tegevused ning leiti, et senised saavutused, tiimiliikmete pühendumine ning
füüsilised eeldused annavad alust loota häid tulemusi ka 2010. Seetõttu otsustati, et
Purjelaualiit toetab Vabastiili Tiimi liikmete osalemist talvises Dahabi treeninglaagris
detember 2009-jaanuar 2010 kokku 20 000 krooniga.

