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IDENTITEET 

 

MISSIOON 

Purjelaualiit (Surfiliit) on keskkonnasõbralike rannaspordi surfialade esindaja ja edendaja 

nende alade kõikidel tasemetel ning klassides. 

 

VÄÄRTUSPAKKUMINE 

Kellele?: Koolid, klubid, tiimid, võistlejad ja harrastajad. 

Mida?: Arendame populaarseid surfispordi tegevusi Eestis. 

Kuidas?: Toimiv võistluskalender, toetamine, innustamine, nõustamine, standardid ja 

regulatsioonid. 

 

VISIOON 

Surfispordis on mitu edukat võistlusspordi ala ja surfialad on laialt harrastatud aktiivse 

ajaveetmise vorm Eestis. 

 

VÄÄRTUSED 

• Tulemustele orienteeritus  

o Me pingutame maksimaalselt tulemuse saavutamiseks. 

o Oleme oma ala vaieldamatud asjatundjad. 

o Peame lugu distsipliinist. 

• Järjepidev areng 

o Me otsime alati võimalusi olla veel paremad. 

• Hoolivus 

o Arvestame ja kaitseme oma liikmete huvisid 

o Oleme kui üks suur pere ja käitume vastavalt. 

o Hoolime loodusest. 

o Peame lugu tervislikust eluviisist. 

o Tagame omalt poolt turvalisuse merel. 

o Kaitseme jõuliselt kõikide surfarite huve. 

• Elurõõm  

o Oleme rõõmsameelse ellusuhtumisega. 

o Naudime kõike positiivset mida vesi, tuul, päike ja elu pakub. 

o Fun, elamus, pühendumine. 
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EESMÄRGID JA FOOKUSVALDKONNAD 

 

EESMÄRGID AASTAKS 2020 

* Organisatsioon on paljusid surfialasid ühendav liit 

* Liikmesuse fookus peaks pikemas perspektiivis nihkuma indiviididelt organisatsioonidele. 

* Head tulemused rahvusvahelistel (OM, MM, EM) võistlustel:  5 medalit vähemalt 3 klassis 

aastas. 

* Sarjade / võistluste korralduse ja läbiviimise tase on kõrge.  

* Sarju / võistlusi korraldatakse distsipliini põhiselt mitmele alale ja klassile paraleelselt. 

* Võistlejate juurdekasv kokku 300 võistlejat 

* Noorte juurdekasv: olümpia ettevalmistusklassi tiitlivõistluste osalus 50 võistlejat 

* Harrastajate ja kogukonna liikmete arv on pidevas tõusus. 

* Rahvusvahelise suur- või tiitlivõistluse korraldamine. 

* Aegna maraton on rahvusvaheline suurüritus. 

* Meediakajastus on koordineeritud ja massiivne. 

* Eesti väiksemate surfiklubide noortespordi järeleaitamine. 

 

 

FOOKUSVALDKONNAD EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS 

* Surfi teavitus ja populariseerimine 

* Liikmete soovidele vastava üritusprogrammi koostamine ja läbiviimine 

* Toimiv võistluskalender 

* Koolituse arendamine 

* Spordi toetamine ja tippude juhendamine 

* Toimiv ja kompetentne struktuur 

* Programmi rahastuse tagamine 
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TEGEVUSPROGRAMM KUNI 2020 

 

SURFI TEAVITUS JA POPULARISEERIMINE 

Stabiilse meediakajastuse ja info levitamise tagamine nii liidu sees kui väljaspool. 

Sotsiaalmeedia ja kanalid – FB jm. 

Surfi populariseerivate ürituste toimumise tagamine - surfilaagrid, hooaja alustamine ja 

lõpetamine, Fun sari, maratonid jt.  

Uute surfialade tegevuse käivitamine. 

Uute surfiformaatide käivituse innustamine (näiteks saartematkad, retked, treeninglaagrid). 

Toodetakse aasta kokkuvõtte almanahh - ajakiri SURF  

 

LIIKMETE SOOVIDELE VASTAVA ÜRITUSPROGRAMMI KOOSTAMINE JA 

LÄBIVIIMINE 

Harrastajatele sobivate ürituste lülitamine võistluskalendrisse 

Harrastajate ürituste korraldajate leidmine ja motiveerimine 

 

TOIMIV VÕISTLUSKALENDER 

Surfialade ühise võistluskalendri koostamine. 

Sarjade rahastamise skeemi väljatöötamine ja käivitamine. 

Selged sarjade üldjuhendid, võistlusteated (NoR), purjetamisjuhised (SI) ja tulemused / 

edetabelid. 

Võistluste kontseptsioonide ajakohasena hoidmine  (meediakajastuse viisid, meeskond, 

võistlusala korraldus, infra jne). Kontrollnimekiri ja kontaktid ja teenuste hinnad. 

Võistluste korraldajatega koostöö arendamine. 

Võistluse korraldaja, võistluskomitee ja alaliidu peasekretäri vastutusvaldkondade selgitamine. 

Võistluste meediakajastuse tagamine ja online kanalite otsimine. 

Võistlusinventari kaasajastamine ja administreerimine. 
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KOOLITUSE ARENDAMINE 

Populaarsemate surfialade instruktoritele koolitusstandardite loomine ja instruktorite koolituste 

korraldamine. 

Õppekava koostamine surfikoolidele ja selle käivitamine (OM ettevalmistusklass). 

Surf kooli!  

Treenerite ja võistlusametnike koolitamine. 

OM ettevalmistusklassi inventari soetamine, toetussüsteem, ja pakkumised surfikoolide 

õpilastele. 

Surfikoolitust pakkuvate koolide juurdetekke aktiivne soodustamine (Tallinn, Pärnu, Haapsalu, 

Narva, Hiiumaa ja Saaremaa). 

Optimaalse tegevusmudeli (k.a rahateenimine) ja juhtimismeetodite nõustamine koolidele.  

 

SPORDI TOETAMINE JA TIPPUDE JUHENDAMINE 

Eelkõige tegeleme noortespordi ja olümpiaettevalmistusklassi arengu toetamisega. Sellest 

klassist sirguvad nii tulevased tippsportlased kui harrastajad – meie liikmed. 

Arendada olümpiaettevalmistusklassi varustuse soetamise toetusprogrammi. 

Uute Techno 293 treeningrühmade asutamine erinevates klubides üle Eesti. 

Noortekoondiste (U13, U15, U17 jne.) tekke soodustamine / moodustamine ja juhendamine. 

Valiksüsteemide (OM, MM jne.) ja osalemisjuhendite selgitamine ja sportlastele 

kommunikeerimine. 

Individuaalsete tegevusplaanide väljatöötamine tippudele – võistluskavad, treeningkavad, 

sponsorpaketi koostamine – koostöös EJL purjetamisakadeemiaga. 

 

TOIMIV JA KOMPETENTNE STRUKTUUR 

Organisatsiooni struktuur: surfar – kool, klubi, tiim – (ESL)töögrupp – peasekretär – juhatus – 

üldkoosolek.  

Ettepanekute otsuste skeem: surfar või klubi, kool, tiim – peasekretär / töögrupp – juhatus. 

Tasustatud tegevjuhtkonna komplekteerimine. 
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Liikmesuse arendamine (eelkõige klubide/koolide vaates).  

Registri arendamine. 

Koostöö laiendamine Eesti Lohesurfiliiduga visiooniks erinevate surfiliitude koondumine 

ühtseks organisatsiooniks tulevikus läbi koostöö. 

Klassijuhtide tegevuse edasine aktiveerimine, tunnustamine. 

Surfialade esindajate kaasamine juhatusse. 

 

PROGRAMMI RAHASTUSE TAGAMINE 

Riiklike fondide (Kultuurkapitali, Hasartmängu nõukogu, EAS ja kohalikud omavalitsused) 

rahastuse kaasamine projektidesse. 

Tuluürituste korraldamine: N: Surfilaager, suurvõistlused 

Võistluste ja ürituste müük läbi liidu. 

Liidu toodete (sarjad, laager, ajakiri, koolid, koondised, alad, klassid, distsipliinid) 

paketeerimine ja turundamine. 

Vabatahtliku töö arendamine ja koordineerimine. 

Annetajate leidmine ja ala tegevustesse jätkuva kaasatuse tagamine. 

Pirita surfiklubi rentimine. 

 

 

Märkus: Detailsed tegevuskavad jooksvaks aastaks on kirjeldatud eraldiseisvalt. 


