
 

 

EPLi juhatuse koosolek 

30.04.2018.a.  

Kl 18.00 – 21.00, Pirita Surfiklubi, Tallinn 

Osalesid: Andres Valkna, Raoul Burmann, Ain Härmson, Margus Otsa, Toomas Pertel, Betti Vainküla, 

Kristel Oitmaa 

 

Päevakord 

1. Lühiülevaade uuele peasekretärile info ja dokumentide üleandmis – vastuvõtmisprotsessist 

2. EPLi 2018. a. tegevused ja eelarve 

3. Võistluskalender 2018 

4. Võistlusklassid – klassijuhid;  

5. EPLi võlglased 

6. Purjelauainstruktorite ja -treenerite koolitus 

7. EPLi tegevusele lisarahastuse leidmine 

8. EPLi liikmeskond 

Kokkuvõte: 

1) Kristel Oitmaa andis lühiülevaate T.Kaselt info ja dokumentide üleandmisprotsessi suhtes.  

Info võeti juhatuse liikmete poolt teadmiseks. 

2) EPLi 2018. a. tegevused ja eelarve 

Otsustati: Hiljemalt 16. maiks on koostatud uuendatud tegevusplaan ja eelarve aastaks 2018.   

3) Võistluskalender 2018 

Täna on EPLi kodulehel toodud nii rahvusvaheliste kui Eesti surfivõistluste kalender. Info 

täienemise korral täiendatakse ka nimetatud kalendrit.  

Ettepanekud:  

• EPL peaks ka ise võistluste sponsoreid otsima 

• Ühel võistlussarjal peaks olema üks „pealik“, kes organiseerib konkreetse võistlussarja 

võistlused hooaja jooksul, sh organiseerib korraldusmeeskonna. 

• Veebis võiks võistluste kalender olla paremini nähtav/loetav; viia sisse vastavad 

muudatused 

4) Võistlusklassid - klassijuhid 

Arutleti võistlusklasside klassijuhtide ja nende rollide teemal (Techno ja RS:X, slaalom, wave, 

SUP, formula ja foil, kiirussõit, talisurf). 

Otsustati: Täpsustatakse klassijuhtide rolli ja tehakse lähinädalatel ettepanekud 

potentsiaalsetele klassijuhtidele. 

5) EPLi võlglased 

Otsustati: võlglastega võetakse taaskord ühendust ja täpsustatakse tasumise tähtaegu. 2018. 

aasta lõpuks peab pikaajaliste võlglaste teema olema lahendatud. 



 

6) Purjelauainstruktorite ja -treenerite koolitus 

Otsustati: Margus Otsa ja Kristel Oitmaa kohtuvad 02.05 Ott Kallasega Eesti Jahtklubide Liidust ja 

täpsustavad võimalusi Jahtklubide Liidu poolt korraldatavatesse koolitustesse purjelaua teema 

oluliselt tugevamalt sisse toomist. Samuti oldi ühel meelel, et tuleb korraldada surfi 

võistluskohtunike koolitusi ja instruktorite koolitusi, mis on täielikult surfi fookusega. 

7) EPLi tegevusele lisarahastuse leidmine 

Otsustati: taotleda riiklikest toetusfondidest lisarahastust Aegna maratoni läbiviimiseks (2018. 

aastal toimub 31. Aegna maraton!) 

8) EPLi liikmeskond 

Täna on EPLi liikmeid 305, nendest 287 eraisikut ja 18 juriidilist isikut (klubi). Kristel Oitmaa 

võtab ühendust nende liikmetega, kes pole viimastel aastatel aktiivselt EPLi tegevusest osa 

võtnud  ja/või liikmemaksu tasunud ning täpsustab nende huvi EPLI liikmetena jätkata. 

 

Koosolekut juhtis ja protokollis: Kristel Oitmaa  

  

 


