Eesti Korvpalliliidu juhatuse (2020-2024) koosoleku nr 3 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Koosoleku toimumise aeg:
Koosoleku toimumiskoht:

10. märts 2021.a.
Videokoosolekute keskkond zoom

Kutsutud juhatuse liikmed: Priit Sarapuu, Priit Värv, Aivo Adamson, Gerd Kiili, Gert
Prants, Kaili Kukumägi, Kalle Klandorf, Jaan Härms, Priit Koit, Remo Holsmer, Atso
Matsalu ja Liis Sild
Kutsutud osalejad: Õiguskomisjoni esimees Andu Tali, peasekretär Keio Kuhi, Liigade ja
võistluste juht Henri Ausmaa, Arengukava Korvpall 2030 projekti juht Jorma Sarv,
koondiste juht Raido Roos ja meeste rahvuskoondise peatreener Jukka Toijala
Koosoleku rakendamine:
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: päevakord kinnitada
Poolt 12, vastu 0
2. Komisjonide/ töörühmade tegevused (töörühmad LINK, juhtimise töölaud LINK)
2.1. Naiste korvpalli arendamise komisjoni I koosoleku kokkuvõte LINK;
2.2. Koosolekute toimumise ajad;
2.3. Koosseisude muudatused;
2.4. Strateegia koosoleku toimumise aeg ja koht.
Otsus:
1) Võtta teadmiseks naiste korvpalli arendamise komisjoni I koosoleku kokkuvõte
2) Kinnitada kvaliteedikomisjoni liikmeks Heino Enden;
3) Strateegia uuendamise koosoleku aeg lükata edasi käesoleva aasta maikuusse
eesmärgiga korraldada koosolek füüsiliselt kohtudes, mitte üle veebi.
Poolt 12, vastu 0
3. Naiste koondise peatreeneri konkurss
Sekretariaadi esindajad selgitasid ajaraami, millest lähtuda:
- Strateegilised ja sportlikud otsused, sh naiste korvpalli arendamise komisjonis
tehtavad;
- Noortekoondiste treenerite määramine. Noortekoondiste laagrid alustavad pärast
jaanipäeva, esimene turniir, Nordic Championship, toimub alates 30.06.2021.a.;
- Koondise kandidaatide nimetamise protsess - 3x3 Olümpiamängude kvalifikatsioon
(26.-31. mai 2021, Austria);
- Naiste koondise “korvpallikodu” suvel;
- Naiste koondise esimesed EM valikmängud on 07.-15.11.2021.a.
Sekretariaadi, juhatuse ja naiste korvpalli arendamise komisjoni esindajad tegid ülevaate
läbirääkimistest naiste koondise peatreeneri kandidaatidega.

Otsus:
1) Kuna sobivat kandidaati ei leitud, kes vastaks seatud ootustele ja tooks oodatavad
muudatused naiste/ tüdrukute korvpallis, jätkata konkursikutsete tegemisega läbi
otsepakkumiste kasutades selleks rahvusvahelisi kontakte ja soovitusi;
2) Ülevaade uute kandidaatide kohta tuua aprillikuu juhatuse koosolekule;
3) 3x3 naiste koondise komplekteerimisel OM kvalifikatsiooniturniiriks kooskõlastada
koondise kandidaadid EKL koondiste juhi ja peasekretäriga.
Poolt 12, vastu 0
4. Meeste koondise pääs Eurobasket 2022 finaalturniirile ja sellega seonduvad
tegevused/ otsused
4.1. Jukka Toijala kokkuvõte LINK. Koondise liikmete koosseis LINK;
4.2. Ettepanekud edasisteks tegevusteks;
4.3. Võimalik partnerlus alagrupi korraldajaga.
Otsus:
1) Teadmiseks võtta Jukka Toijala kokkuvõte;
2) Tunnustada koondise liikmeid juhatuse poolt fikseeritud ulatuses;
3) Volitada sekretariaat läbi rääkima võimaliku partnerluse osas EM korraldajariikidega
arvestades peatreener Jukka Toijala soovitusi sportliku valiku osas ning partnerluse
võimaluse korral ning võimalike finantskohustuste tekkimise puhul tuua
otsustamiseks EKL eelarvekomisjonile ja juhatusele.
Poolt 12, vastu 0
5. Rahvusvahelised meeste liigad ja Eesti võistkondade osalemine nendes LINK
Sekretariaadi esindajad tegid ülevaate meeste liigade kohta ning liigade kohta, kus täna on
võimalik osaleda. Tutvustasid ka eraalgatusel planeeritavat liigat meie regioonis, mille kohta
tuli Eesti Korvpalliliidule pakkumine.
Otsus:
1) Võtta info teadmiseks;
2) Algatada klubidega arutelu, et ühiselt kujundada meistriliiga ja rahvusvahelistes
liigades osalemise tulevikuvisioon arengukavasse Korvpall 2030.
Poolt 12, vastu 0
6. Spordiala noortespordi toetuse edasimaksmine klubidele
Vastavalt EKL ja Eesti Olümpiakomitee (edaspidi EOK) vahel sõlmitud SPORDIALA
NOORTESPORDI TOETUSE LEPING'ule nr 4-5/2021/76 on EKL'il kohustus 31.
märtsiks 2021.a. esitada EOK'le juhatuse otsus, mis kinnitab, et vähemalt 75% saadud
toetusest kantakse edasi klubidele/ koolidele.
Noortespordi toetus EKLile vastavalt lepingule 2021. aastal on 117 151 Eurot.

Otsus:
1) Vastavalt EOK ja EKL vahel sõlmitud lepingule nr 4-5/2021/76 kinnitab Eesti
Korvpalliliit, et saadud toetusest makstakse välja klubidele/ koolidele vähemalt 75%;
2) Sellest summast maksta välja spordimeisterlikkuse punktitabeli alusel 76 180 Eurot
ja ülejäänud summa välja maksta kvaliteedikomisjoni ettepanekute ja kriteeriumide
alusel;
3) 76 180 Eurot klubide vahel vastavalt Spordimeisterlikkuse punktitabelile ja juhendile
jaguneb järgnevalt: LINK.
Poolt 12, vastu 0

7. Jooksvad küsimused/ info;
7.1. Covid-19 olukord ja ülevaade
7.1.1. Liigad ja võistlused LINK
EKL sekretariaadi esindajad tegid ülevaate liigade ja võistluste hetkeseisust
täna ning tõid välja võimalikud lahendused ning lähiajal otsustamist vajavad
küsimused.
Otsus:
1) Täiskasvanute liigad, mis on peatatud - korraldada kohtumised liigades
osalevate võistkondade esindajatega, et selgitada välja seisukohad edasise
protsessi osas;
2) G4S Noorteliiga puhul on esimeseks prioriteediks leida võimalus hooaeg
lõpetada nö välkturniirina maikuu jooksul. Juhul, kui epideemiast tulenev
olukord seda ei võimalda, kaaluda korraldada selline turniir juuni alguses
tingimusel, et see ei kattuks noortekoondiste tegevusega ning klubid on
enamuses kinnitanud, et nad on valmis juuni alguses võistlustel osalema.
Poolt 12, vastu 0
7.1.2. Koondised LINK
EKL sekretariaadi esindajad tegid ülevaate koondiste tegevustest ja olukorrast.
Otsus: Võtta info teadmiseks.
Poolt 12, vastu 0
7.2. Eelarve menetlemise protsess LINK
Keio Kuhi tegi ülevaate eelarve menetlusprotsessist ning eelarve täitmise hetkeseisust.
Otsus: Info teadmiseks võtta.
Poolt 12, vastu 0

7.3. Tallinna linn tunnustas aasta 2020. aasta sporditeo tiitliga LINK
Otsus: Võtta info teadmiseks.
Poolt 12, vastu 0
7.4. Järgmine EKL juhatuse koosolek toimub 14.04.2021.a. kell 15:00-17:00
Otsus: Võtta Info teadmiseks võtta.
Poolt 12, vastu 0
7.5. Kommunikatsioon;
11.03.2021.a. protokoll saadetakse EKL juhatusele meili teel;
12.-16.03.2021.a. otsuste realiseerimine ja kommunikatsioon;
17.03.2021. EKL juhatuse protokolli avalikustamine.
Otsus: Võtta info teadmiseks.
Poolt 12, vastu 0

Koosoleku juhataja Priit Sarapuu
Koosoleku protokollija Keio Kuhi

