Eesti Korvpalliliidu juhatuse koosolek nr 11 protokoll
Aeg: Esmaspäev, 12.12.2017 kell 16:00
Koht: Hotell Olümpia, konverentsiruum Delta
Juhatuse liikmed:
1. Remo Holsmer, 2. Gerd Kiili, 3. Martin Müürsepp, 4. Janne Rits, 5. Priit Sarapuu, 6.
Jaak Salumets, 7. Kalvi Kõva, 8. Tiit Sokk;
Kutsutud: Peasekretär Keio Kuhi, Alexela Korvpalli Meistriliiga Nõukogu esimees
Leho Lugna, Õiguskomisjoni esimees Andu Tali, Liigade ja võistluste juht Henri
Ausmaa
Ei osalenud: Aivo Adamson, Priit Kaasik, Kalle Klandorf, Kristjan Rahu, Aare
Halliko, Kaarel Loigu
Päevakord
1. EKL tegevus- ja majandusaasta aruande kinnitamine, sh arengukava raporti
kinnitamine;
2. EKL struktuur;
3. EKL uue strateegia väljatöötamine, lähteülesanded järgmiseks hooajaks, üldkogu
päevakorra täiendamine vastavalt;
4. Meeste koondise abitreeneri, koondiste skaudi kinnitamine: Alar Varrak;
Lisad:
1)
2)
3)
4)

EKL tegevus- ja majandusaasta aruanne;
Audiitori arvamus;
EKL arengukava raport;
EKL struktuur;

Protokoll:
1. EKL tegevus- ja majandusaasta aruande kinnitamine, sh arengukava raporti
kinnitamine;
Arutelu käik ja otsused:
Keio Kuhi ja Jaak Salumets tutvustasid EKL juhatuse liikmetele varem välja saadetud
tegevus-ja majandusaasta aruannet, millega osad juhatuse liikmed olid juba tutvunud
ja äriregistris oma nõustumist allkirjaga kinnitanud.
Otsus: Kinnitada tegevus- ja majandusaasta aruanne.
2. EKL struktuur;
Arutelu käik ja otsused:
Keio Kuhi tutvustas EKL juhatusele Eesti Korvpalliliidu struktuuri ning
muudatusettepanekuid selles. Tutvustamise käigus tegi ettepaneku ühendada
kutsekomisjon ja koolituskomisjon kuivõrde nende tegevused ja eesmärgid kattuvad.
Seda on näidanud ka aastate pikkune praktika.
Otsused:
1) Teha üldkogule ettepanek ühendada koolituskomisjon ja
kutsekomisjon. Uue komisjoni nimeks “kutsekomisjon”
2) Tulevase komisjoni juhiks kinnitada Kersti Sirel
3. EKL uue strateegia väljatöötamine, lähteülesanded järgmiseks hooajaks,
üldkogu päevakorra täiendamine vastavalt;
Arutelu käik:
EKL president ja EKL pesekretär tutvustasid juhatuse liikmetele tänast olukorda
seoses esmakordselt 2014. aastal kinnitatud arengukavaga. Samuti kogu korvpalli
majanduskeskkonda, reegleid, rahastusmudeleid ning muid korvpalli ja
korvpalliklubide tegevust, käekäiku, mõjutavaid tegureid. Enamus neist on kehtinud
rohkem kui 10 aastat.
Juhatuse liikmed tõdeside arutelu tulemusena muuhulgas, et :
EKLil on põhjalik arengukava ning spordialadest üks põhjalikumaid, kuid sellel on
väga selged miinused ja puudused. Arengukavas on ära kirjeldatud kõik võimalikud
tegevused, mis EKL peaks tegema ja järgima, samas on puudu fookus ja kirjeldamata
visioon, mille saavutamiseks peaks olema suunatud kõik tegevused pikas
perspektiivis. Samuti vajab suuremat sisendit klubide tegevus ning klubide eesmärgid.

Sellest tulenevalt arvati, et olemasolevat arengukava tuleb uuendada. Samuti tuleb
visiooni ja uue arengukava strateegia väljatöötamiseks korvpalliliidul ja korvpalliliidu
liikmetel teha põhjalik analüüs hetkeolukorrast ning kaasata tuleb võimalikult suur
osa EKL liikmetest ning anda võimalus kõigil selle väljatöötamisel kaasa rääkida.
Kõigeks selleks tuleb võtta aega kuni 2018. aasta üldkoguni, kus teha ettepanek uue
arengukava kinnitamiseks. Leiti, et lisaks arengukava uuendamisele vajavad
ülevaatamist ka väga pikalt kehtinud spordimeisterlikkuse süsteem, Alexela Korvpalli
Meistriliiga osavõtutasude tingimused, põhimõtted ja prioriteedid juhendite
koostamisel, Audentese Spordigümnaasiumi roll.
4. Meeste koondise abitreeneri, koondiste skaudi kinnitamine;
Arutelu käik ja otsused:
Meeste koondise peatreener Tiit Sokk tegid ettepaneku kinnitada meeste koondise
abitreeneriks ja koondiste skaudiks Alar Varrak.
Seoses paljude mängijate minekuga välismaale on suurenenud oluliselt maht ja
vajadus suhtlemiseks välisklubide ja seal mängivate mängijatega.
Juhatuse liikmed soovisid teada, kas Indrek Visnapuu jätkab meeste koondise juures.
Tiit Sokk vastas, et kindlasti jääb Indrek Visnapuu roll meeste koondise juures
samasuguseks, nagu see oli novembrikuu akna juures ning vastasmeeskondade
tundmaõppimiseks, skautimiseks ongi täiendavat abi vaja. Kuna oleme uues olukorras
ja periood, millal meeste koondis tegutseb, siis see nõuab lühikesel perioodil
intensiivsemat ettevalmistust.
Otsus: Kinnitada Alar Varrak meeste koondise abitreeneriks.

Juhataja

Protokollija

Jaak Salumets

Keio Kuhi

