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Koosoleku juhataja: Kerli Otti
Protokollija: Mihkel Ausmaa
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Lisad:
Osavõtjate nimekiri koos allkirjadega
Eesti Lohesurfiliidu kokkuvõttev esitlus 2012 lohesurfi hooajast:
http://www.lohesurf.ee/wp-content/uploads/2012/10/ELL-üldkoosoleku-esitlus-31.10värskeim.pdf
Päevakord:
1. 2012 hooaja tegevuste kokkuvõte
2. ELL visiooni, missiooni ja eesmärgid
3. Võistlused
-2012 võistluste tagasiside
- 2013 võistluste planeerimine
- juhendite muudatuste ettepanekud
- emv punktiarvestuse ettepanekud 2013 aastaks
4. Võistluskalendri eesmärk ja sisu
5.ELL varustuse kasutamise tingimused ja hoiustamine
6.Võistlejate toetamise põhimõtted
7. Surfiklubide/tiimide arengusuunad
8. ELL administreerimis- ja tegevuskulud
9. ELL 2013 eesmärgid

AVASÕNA
Heikki: soovib loobuda oma kohast liidu juhatuses, kuna pole võimeline kõiki oma lubatud
ülesandeid täitma.
Kerli: Kuna Heikki etteaste oli üllatus, ei saa me siin täna uut juhatuse liiget valida, sest me
pole päevakorrapunktina sellist punkti lisanud (ELL põhikiri 4.4.5.Üldkoosolek on pädev
vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud,
või vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud Liidu kõik liikmed.)

Kahjuks ei saa me seda teha ka kordus-üldkoosolekul, kuna see saab toimuda sama
päevakorra alusel, mis seekord ( ELL Põhikiri: 4.4.4. Juhul kui üldkoosolekule vajalikku
kvoorumit ei kogune, määrab juhatus uue koosoleku aja kolme nädala jooksul sama
päevakorraga. Teist korda kokkukutsutud üldkoosolek loetakse otsustusvõimeliseks
sõltumata kohale tulnud liikmete arvust). Seega jääb Heikki juhatusse kuni uue
üldkoosoleku toimumiseni, kus on lisatud uue päevakorrapunktina juhatuse liikme
valimine.

1. Hooaja tegevuse kokkuvõte

Kerli: Avab tahvlile hooaja kokkuvõtte esitluse: http://www.lohesurf.ee/wp-content/uploads/
2012/10/ELL-üldkoosoleku-esitlus-31.10-värskeim.pdf
Esitlusele juurde ja lisks räägiti järgnevatele teemadel:
Kerli: BKSA- treenerikoolitus Kerli ajab, liigub väga vaikselt.
EMV (EOK) medalite välja andmiseks peab distsipliinis osalema vähemalt 4 võistlejat.
Heikki peab lõpuni viima registreerimise uutele juhatuse liikmetele.
Priidu Null: Räägib hooaja lõpetamisest. Hooaja lõpetamine: 20. oktoobril kell 22.00-23.00
lohesurfaritele mõeldud üritus, sealhulgas autasustamine.
2. Visioon, missioon, eesmärgid
Vaadati esitlusslaide.
Visioon
OTSUSTATI ühehäälselt kinnitada järgmiselt:
Eesti Lohesurfiliit on lohesurfi spordiga seotud mittetulunduslikke juriidilisi ühinguid ning
eraisikuid ühendav katuseorganisatsioon, mis on Rahvusvahelise Lohesurfi Assotsatsiooni
(IKA) liige ja tunnustatud Eesti Olümpikomitee ning teiste Eesti purjetamisega seotud
organisatsioonide poolt.
Missioon:
OTSUSTATI ühehäälselt kinnitada järgmiselt:
Eesti Lohesurfiliit arendab Eesti lohesurfi tipp-, võistlus- ja harrastusspordi tasandil.
Esindab oma liikmeid riiklikul- ning rahvusvahelisel tasandil.
Eesmärgid:
OTSUSTATI ühehäälselt kinnitada järgnevalt:
• Kaasata juriidilisi liikmeid liidu liikmeskonda
• Kaasata eraisikuid liidu liikmeskonda
• Toetada ja tunnustada tipp- ja noorsportlasi
• Selgitada välja Eesti meistrid
• Töötada välja võistlusjuhendid
• Arendada koostööd KO, purjetamisega seotud organisatsioonidega (sh surfiklubide ja tiimidega)
• Atersteerida ja koolitada lohesurfispordi kohtunikke
• Tegeleda surfialade vaba juurdepääsu, ohutuse ja lohesurfi koolitustega seotud
küsimustega
• Leida finantseerimisallikaid ja sponsoreid oma eesmärkide elluviimiseks
• Koostada ja levitada lohesurfialast infomaterjali või Koostada ja levitada lohesurfiala
tutvustavat ning ala turvalisusega seotud infomaterjali

3. Võistlused
Vaadati esitlusslaide.
Kaatrite arv võistlustel.
Martti ja Heikki: Ettepanek, et vähemalt 2 kaatrit võiks olla ühe võistluse raames kasutusel
- nest üks tegeleb vaid päästmisega ja teine stardiprotseduuridega.
Martti: Ettepanek teha koostöö jetimeestega võistlustel.
Kaldastart
Arutati, et karikaarvastuse võib kasutada, kuid korraldaja peab suurendama ohuatuse ala.
Samuti märkima võistlusala. Sisse ja väljamineku alad suuremad.
Rajad
OTSUSTATI ühehäälselt: Korraldaja peab tagama raja sissepaneku enne kiprite
koosolekut. Kiprite koosolek peab toimuma ettenähtud ajal. Info kindlalt tahvlil.
Edasilükkamised tunni kaupa mitta kahe tunni kaupa.
OTSUSTATI ühehäälselt:
Korraldaja võib NORʼi üles panna 7 päeva enne võistlust, kuna prognoosi pole kaugemale
näha.
Etapi korraldus
Kerli: Kas pikrofoni kasutamine teha kohtustuslikuks võistluse raames
Madis: Etapid võiksid olla atraktiivsemad.
OTSUSTATI ühehäälselt, et mikrofoniga etapi kajastamist ei tehta kohustuslikuks, kuid
võiks olla siiski soovituslik
Etapi pikkus
Kerli: Kui toimub üks emv, siis võiks olla 5 päeva
Martti: Viis päeva on liiga pikk aeg, ainult proʼd saavad seda lubada
Kerli: 4 päeva. Kolmapäeva õhtul registreerimine ja neljapäevast alates võistlus.
EMV etapi pikkus vastakad seisukohad mitme päeva raames.
EMV etappide arv
Martti: erinevad klubid teevad oma etappe mille kokkuvõttes antakse välja karikas, mille
klubide kokkupandud vahendite eest ELL soetab.
Indrek: Kuidas on lood Jahtklubide liiduga seoses võistluste korraldamisest.
Kerli: See on järgmise asjana fookuses, kuid praegu ei ole midagi kindel
Eelregistreerimine
Indrek: Ettepanek: hooaja alguses teha võimalikuks eelregistreerimine kõigiks etappideks,
mis on ka soodsam.

OTSUSTATI ühehäälselt, et eelregistreerimine toimub selleks ettenähtud ajal.
Eelregistreerimine on kohustuslik, kuid tasuta. Registreerimine stardini: ei arvesta
Ära jäänud etapp
Vaadati esitlusslaide.
OTSUSTATI ühehäälselt, et:
Kui etapp jäetakse täitsa ära (e. ei minda kohale), siis peaks raha tagasi maksma nendele,
kes osalustasu olid juba maksnud.
Kui etapil puudub tuul ja sõite teha ei saa, siis peab välja jagada pandud auhinnad loosiga
vastavate osalejate vahele, kuid osavõtutasu ei pea tagastama.
Võistlustasu
Vaadati esitlusslaide.
OTSUSTATI ühehäälselt, et kahe distsipliini puhul teisel distsipliinil osalemine odavam.
Võistluskoht
Vaadati esitlusslaide.
OTSUSTATI ühehäälselt, et asukoha muutmiseks peab NORʼis olema ära toodud
alternatiivsed ja asukohtad. Viimane võimalus asukohta alternatiivide raames muuta on
36h enne võistluse algust.
Punktisüsteem ja mahaarvamised
Vaadati esitlusslaide.
OTSUSTATI ühehäälselt, et mahaarvamised viia vastavusse rahvusvaheliste reeglitega.
Rajasõidus kasutatakse etappide kõiki sõite e. üldarvestuses arvestatakse kõiki hooajal
tehtud sõite.Vabastiilis sisse viia rahvusvaheline punktisüsteem ja ära jäänud etappide
eest antakse keskmised punktid ning ainult kohale tulnud võistlejatele.
OTSUSTATI ühehäälselt, et punktivõrdsuse lahendamise kohta üldarvestuses (vabastiil)
uurime rohkem rahvusvahelist praktikat.
EMV etappide korraldus
Kerli: Kui toimub üks emv, siis võiks olla 5 päeva
Martti: Viis päeva on liiga pikk aeg, ainult proʼd saavad seda lubada
Kerli: 4 päeva. Kolmapäeva õhtul registreerimine ja neljapäevast alates võistlus.
EMV etapi pikkusega on vastakad seisukohad mitme päeva raames.
Ettepanek teha uus küsitlus FBʼs uue sõnastusega. Läheb lukku kui vähmalt 50%
vastanud.
Kerli: tutvustas internetihääletuse tulemusi
Heikki: Kes seal hääletasid?

Kerli: luges ette hääletajad
Heikki: Need kes ei võistle, hääletavad. Minu teada on üldkoosolek see, kus võetakse
vastu otsuseid.
Kerli: Nii et te ei arvest hääletuse tulemustega. Tahate selle siin ära hääletada?
Kõik: Jah.
Hääletamisel: EMV toimub 5 päeva (kolmapäev-pühapäev). Edasi ei lükata, sest on IKA
arvestuses. Tuuletu ilma korral korraldatakse reserv võistlus vastavalt tuulele kuid sel juhul
pole reserv enam IKA arvestuses.
HÄÄLETUS: kolm EMV etappi race 10 poolt, 2 vastu
HÄÄLETUS: 1 EMV etapp rajasõidus - 2 poolt, 10 vastu
HÄÄLETUS: kolm vabastiili etappi - 3 poolt, 1 vastu, 8 erapooletu
HÄÄLETUS: 1 vabastiili etapp - 1 poolt, 3 vastu, 8 erapooletu
Martti - kolm etappi võiks olla emv arvestuses aga ülejäänude puhul võiksid teha klubid
ise, mis tahavad. Pole vaja karikaarvestust eraldi pidada.
Indrek: Kuidas on lood Jahtklubide liiduga seoses võistluste korraldamisest.
Kerli: See on järgmise asjana fookuses, kuid praegu ei ole midagi kindel
OTSUSTATI, et EMV etapid rajasõidus ja vabastiilis korraldamisel lähtutakse sellest, et
Eesti meister selgitatakse välja 3 etapi kokkuvõttes. Hakatakse otsima selleks korraldajaid,
kes on sellest huvitatud. Kõik etappide korraldajad peavad panema oma osa üldarvestuse
võitjate auhinnafondi aasta lõpus.
4. Võistluskalendri eesmärk ja sisu
Vaadati esitlusslaide.
OTSUSTATI ühehäälselt, et võistluskaledrisse kantakse ainult võistlusinfo. Võimalus üles
panna info chilli ja grilli kohta tasuliselt.Teha koostööd kitezoni ja unitedkitersiga ning
muude kanalitega, et võistluskalendrit reklaamida.
5. ELL varustuse kasutamise tingimused ja hoiustamine
Vaadati esitlusslaide.
Martti: Hind peaks olema kõrgem. Vara kulub ja see peab niipalu tagasi tooma, et uued
asjad osta vajadusel.
Mihkel: 8 pluusid on kadunud ja 2 ankrut
Kerli: Rendilepingud olid ettevalmistatud ja nendes on rentija vastutus. Heikki pidi need
allkirjstama korraldajatega.
Heikki: Mõned lepingud said allkirjastatud ja mõned mitte.
Kerli: Meie kõige suurem nõrkus sel aastal oli see, et me ei suutnud tagada korralikku vara
vastuvõtmise ja üleandmise korda. Me ei saa lasta asju kuhugi panna ja kuskilt võtta. See
on vaja järgmisel aastal kindlasti korda saada.

Arutelu: kas tõsta hinda?
OTSUSTATI ühehäälselt, et järgmisel aastal ei tohiks hinnad olla madalamad kui
Särkide rent 30 (depostiit 50)
Poide rent 60 ja (deposiit 50). Kogu komplekt korraga alati.
6. Võistlejate toetamise põhimõtted
Vaadati esitlusslaide.
Martti: Kuidas võistlejaid ELL toetaba plaanib?
Kerli: Kirjutame projekte ja otsime sponsoreid. Loodame, et selle aasta rahvusvahelised
tulemused aitavad meil rahastajatele näidata, et meil on spordile pühendunud võistlejaid,
keda tasub toetada.
Järgmise aasta mõttes on oluline välja selgitada, millised sportlased on valmis osalema
tõsiselt rahvusvahelisel tasandil, sest projekti rahasid taodeldes peame tagama sportlase
tegeliku osavõtu ja seetõttu tuleb projektis osalevate sportlastega jõuda mingile
vettpidavale kokkuleppele. Kindlasti peavad sportlased ka isiklike sponsorite otsimisega
tegelema, et kogu projektieelarve saaks täis.
OTSUSTATI, et ELL kogub kokku sportlaste järgmise aasta plaanid ja eesmärgid. Nendest
lähtuvalt hakkab planeerima koondise ja toetuse võimalusi.
Kerli: Plaanime alustada läbirääkimisi ka EJLʼga seoses RSXʼi toetusrahadega.
Sponsorid
Kerli: Mida me saame pakkuda?
Martti: Ise EMV etappe korraldades saab pakkuda nende reklaami sündmuse raames.
Kerli: Kui kellegil on ettepanekuid sponsorite otsimise suhtes, siis andke teada. Kui keegi
võtaks selle teema enda kanda, oleks tore, sest see on minu üks nõrgemaid külgesid.
Mihkel: Uurin sponsorluse võimalusi
7. Surfiklubide/tiimide arengusuunad
Kerli: tutvustas ettekandes välja toodud slaide. ELL sooviks näha klubide organiseerumist
- klubisisesed arenduplaanid ja tegevused (sh hüved liikmetele). Kuidas korraldatakse
klubi liikmete kommunikatsioon, et tulevikus jõuaks kõikid klubide liikmete arvamused ka
ELLʼi.
Omalt poolt alustab ELL klubide sporditegevuse innustamiseks rändkarika väljaandmist
parimale spordiklubile hooaja võistlustulemuste järgi.
8. ELL administreerimis- ja tegevuskulud
Vaadati esitlusslaidi.
Kerli: Seoses raamatupidamiskannete suurenemisega ja projektidega seotud
paberimajandusega on vajalik osta paberit ja printeri tahama.

Martti - uurin võimalusi printimispaberi hankimisek.
Kerli: Kui kellegil on võimalik tasuta värviprintimist teha ja odavalt printeri tahma saada,
siis võib mulle teada anda. Järgmisest aastast võime saada tasuta kodulehemajutuse läbi
Martini, et selle võrra eelarvet kokku hoida. Omalt poolt lisame kodukale nende logo.
OTSUSTATI ühehäälselt vajadusel katta administreerimiskukusid ja vabastada järgmisest
aastast juhatuse liikmed aastamaksu tasumise kohtustusest.
9. ELL 2013 eesmärgid
Kerli: loetles järgmise aasta eesmärke.
Madis: Selle aasta sügisel jõudis üks kaebus kohtusse ja linnavalitsused alustavad
järgmine aasta seiret, millega tuvastatakse 1. Kas surfarid sõidavad ujumisalas?
2. Kas see on ohtlik?. Väga suure tõenäosusega leitakse inimesi, kes sõidavad
ujumisalas. Nende korralekutsumine on mõtetu. Samas järgmise hooaja alguses võib tulla
otsus kus näiteks Kakumäel keelatakse sõitmine ära, sest seal on probleem kõige suure.
Arutati: Kas on võimalik siltide kaudu teavitamist suurendada? Pakuti välja, et kõik surfarid
peavad ennast registreerima.
Heikki: Need, kes peaksid ennast registreerima, siis need seda ei tee ja seega ei päästa
see olukorda.
Kerli: Peaksime seda teemat ettevalmistama ja arutama surfiklubidega järgmiseks
hooajaks ja välja mõtlema teatava süsteemi, mis võiks töötada. KO teevad sügis-kevad
erinevaid ettevalmistusi ja otsuseid setult rannaaladega.
Martti: lubas rääkida G4Sʼga seoses karistamisega ja õigustega rannas.
OTSUSTATI, et vajalik oleks koostöö kohalike surfiklubide, KO ja ELL vahel.
Heikki: tasub uurida võimalust minna lohesurfi tutvustama infopäevale, kus on erinevate
linnaosade inimesed kohal
Kerli: Koostöö käigus tasub uurida ka võimalust infomaterjalide väljaandmiseks surfialade
kohta.
LÕPPSÕNA
OTSUSTATI, et kuna üldkoosolekule ei kogunenud kvoorumit, siis juhatus kutsub kokku
uue üldkoosoleku sama päevakorraga, et kinnitada koosolekul vastu võetud otsused.
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