Eesti Lohesurfiliit
Üldkoosoleku protokoll nr 4/2012
Kuupäev: 20.10.2012
Algus kell: 14.30
Lõppes kell: 16.30
Koosoleku juhataja: Kerli Otti
Protokollija: Mihkel Ausmaa
Kohal: 6 liiget
Lisad:
Osavõtjate nimekiri koos allkirjadega
MTÜ Eesti Lohesurfiliit üldkoosolekule, mis toimus 13.10.2012, saabus kohal 14 MTÜ
liiget. Seisuga 13.10.2012 oli 2012 aasta liikmemaksu tasunud 80 liiget, kokku on MTÜ-s
liikmeid 112, seega puudus koosoleku pidamiseks vajalik kvoorum ning juhatusele tehti
ülesandeks kutsuda vastavalt MTÜ põhikirjale kokku sama päevakorraga teistkordne
üldkoosolek. Kohalolijad otsustasid pidada koosoleku informatiivsena ning kujundada
kohale saabunud MTÜ liikmete seisukohad päevakorras mainitud küsimustes.
Juhatus kutsus teistkordse üldkoosoleku kokku sama päevakorraga 20.10.2012.a.
Koosolekul oli kohal 6 MTÜ Eesti Lohesurfiliidu liiget. Tulenevalt põhikirjast on teistkordne
üldkoosolek otsustusvõimeline sõltumata kohale tulnud liikmete arvust. 20.10.2012
koosolek oli seega otsustusvõimeline.
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

Otsustati ühehäälselt:
1. 2013 aasta võistluskalendri koostamisel lähtuda sellest, et Eesti meister selgitatakse
välja 3 etapiga nii vabastiilis kui rajasõidus ning eraldi võistlustega.
2. EMV etappe edasi ei lükata. Hooaja lõpus jääb võimalus korraldada reservvõistlus
(juhul kui aasta jooksul ei ole toimunud ühtegi võistlust) ja kui leitakse ressursid ning
koostööpartnerid võistluse korraldamiseks. Reservvõistlust ei tohi korraldada peale 15.
septembrit.
3. Rajasõidu võistluse raames võib korraldada max 6 sõitu päevas ja max 12 sõitu etapi
jooksul.
4. Poodiumikohal oleval võistlejal on kohustus tulla poodiumile. Mitte mõjuvatel põhjustel
autasustamisele mitte kohale tulemisel, võib võistleja kaotada oma koha ning see läheb
järgmisele võistlejale.
5. Otsustati kinnitada 13.10 üldkoosolekul vastu võetud alljärgnevad otsused:

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
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.

OTSUSTATI ühehäälselt, et mikrofoniga etapi kajastamist ei tehta kohustuslikuks, kuid
võiks olla siiski soovituslik
OTSUSTATI ühehäälselt, et eelregistreerimine toimub selleks ettenähtud ajal.
Eelregistreerimine on kohustuslik, kuid tasuta. Registreerimine stardini: ei arvesta
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.
OTSUSTATI ühehäälselt, et kahe distsipliini puhul teisel distsipliinil osalemine odavam.
OTSUSTATI ühehäälselt, et asukoha muutmiseks peab NORʼis olema ära toodud
alternatiivsed ja asukohtad. Viimane võimalus asukohta alternatiivide raames muuta on
36h enne võistluse algust.
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.
OTSUSTATI, et kõik EMV etappide korraldajad peavad panema oma osa üldarvestuse
võitjate auhinnafondi aasta lõpus.
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.
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.
OTSUSTATI, et ELL kogub kokku sportlaste järgmise aasta plaanid ja eesmärgid. Nendest
lähtuvalt hakkab planeerima koondise ja toetuse võimalusi.
OTSUSTATI ühehäälselt vajadusel katta administreerimiskukusid ja vabastada järgmisest
aastast juhatuse liikmed aastamaksu tasumise kohtustusest.
OTSUSTATI, et vajalik oleks koostöö kohalike surfiklubide, KO ja ELL vahel seoses
ujumisaladega.
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