Eesti Korvpalliliidu juhatuse koosoleku nr 41 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Asukoht: Eesti Korvpalliliidu asukohas
Koosoleku toimumise aeg: 26.08.2020 kell 16:00-18:00.
Osalevad juhatuse liikmed: Jaak Salumets, Aivo Adamson, Gerd Kiili, Kalle
Klandorf, Janne Schasmin, Priit Sarapuu, Gert Pants, Kaarel Loigu.
Kutsutud osalejad: KML nõukogu esimees Leho Lugna, Õiguskomisjoni esimees
Andu Tali, Peasekretär Keio Kuhi, Liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa,
Koondiste juht Raido Roos, Strateegia projektijuht Jorma Sarv, Rahvuskoondise
peatreener Jukka Toijala.
Päevakord:
1. Koosoleku rakendamine ning viimase koosoleku protokolli kinnitamine;
Lisa 1 - Eesti Korvpalliliidu juhatuse koosoleku nr 40 protokoll
Otsus: kinnitada protokoll ning avalikustada Eesti Korvpalliliidu koduleheküljel.
Kaarel Loigu juhtis tähelepanu, et ta ei saa protokolli kinnitada, kuivõrd ta ei
osalenud koosolekul ja ei saanud koosoleku materjale.
Poolt 7, vastu 1
2. Arengukava Korvpall 2030 tegevused
2.1. Ettepanek kinnitada Jukka Toijala poiste treenerite toimkonna esimeheks.
Jukka Toijala tutvustas oma nägemust toimkonna tegevusest ning samuti oma
plaani külastada võimalikult palju noorteklubisid. Toimkonna koosseis tuleks üle
vaadata. Toimkonna koosseisus ei peaks olema liikmeid, kes pole kohal käinud.
Samuti peaks olema tasakaal nii, et ühest klubist ei oleks liiga palju esindajaid.
Koosseisus
peavad
olema
koondiste
peatreenerid
ja
Audentese
Spordigümnaasiumi treenerid. Treenerite toimkonna arutelude aluseks on
Korvpall 2030 arengukava strateegilised eesmärgid.
Otsus: Kinnitada Jukka Toijala poiste treenerite toimkonna esimeheks.
Poolt 8, vastu 0
2.2. Strateegia tegevused
Lisa 5 – memo
Jorma Sarv ning Keio Kuhi tegid ülevaate strateegia Korvpall 2030
tegevusplaanide ja eesmärkide kohta kuni detsember 2020.
Keio Kuhi teavitas juhatust, et vastavalt viimase juhatuse koosoleku
otsusele kaasata täiendavat ressurssi Mikro-Makro vanuseklasside võistluste/
turniiride läbiviimiseks ning varem langetatud otsusele ja lisaeelarvele kaasata
strateegiaprotsessi juurde ½ töökohta. Selleks alustab Eesti Korvpalliliidus tööd

Jalmar-Joosep Saar. Uue töötaja ülesandeks on: 1) Mikro-Makro vanuseklasside
võistluste korraldamine ja analüüsimine koos treenerite toimkonnaga hooajal
2020/2021. Vastavalt vajadusele muudatuste sisseviimine hooajaks 2021/2022. 2)
Arengukava Korvpall 2030 regionaalseks kontaktiks olemine, sh noorteklubide
külastamine koos meestekoondise peatreeneriga ja kvaliteedinõustamise
komisjoni töö haldamine. 3) “100 kooli projekti” läbiviimine.
Otsus: Kinnitada esitatud arengukava töö ja plaanide ülevaade ning tegevuskava.
Poolt 8, vastu 0
3. Eesti Korvpalliliidu liigadega seonduvad küsimused
3.1. Keila Korvpallikooli ja OÜ Reprokoda ühinemise avaldus;
Lisa 2 - avaldus
Osaühing Reprokoda ja mittetulundusühing Keila Korvpallikool esitasid järgneva
avalduse:
Keila Korvpallikool ja OÜ Reprokoda liitusid alates 10.08.2020 üheks
korvpallipüramiidiks.
Leiame, et ühinemine pakub korvpalli arendamiseks paremaid võimalusi ning on
kasulik eelkõige noortele mängijatele. Kõikide OÜ Reprokoda klubile kuuluvad
mängijaõigused lähevad üle Keila Korvpallikoolile.
Seoses ühinemisega, saab Eesti meistrivõistluste 2. liigas osaleva Balteco
meeskonna nimeks Keila Korvpallikool II/Balteco. Nimetatud meeskond on
esiliigas osaleva Keila Korvpallikooli esindusmeeskonna duubelmeeskonnaks.
Otsus:
Rahuldada MTÜ Keila Korvpallikooli ja OÜ Reprokoda poolt esitatud
ühisavaldus ühise meeskonna moodustamisel tingimustel, et kõik OÜ Reprokojale
kuuluvad mängijad ning EKL meeste korvpalli meistrivõistluste II-liigas
osalemise kõik õigused lähevad üle lõplikult Keila Korvpallikoolile. OÜ
Reprokoda poolt eelpoolnimetatud õiguste loovutamisega kaotab sõltumata
põhjusest OÜ Reprokoda edaspidi õiguse II-liigas osalemise koha tagastamisele
ning tulevikus OÜ Reprokoda meeskonnal II-liigasse pääsemine saab toimuda
üksnes sportliku printsiibi alusel üldises korras.
Poolt 8, vastu 0
3.2. Vabanenud koht Saku II-liigas;
Lisa 3 - Laekunud taotlus Audentese Spordiklubilt
Henri Ausmaa selgitas juhatuse liikmetele olukorda seoses meeste II-liigas vabaks
jäänud kohaga.
Tähtaegselt laekus Eesti Korvpalliliidule üks avaldus, Audentese Spordiklubilt.
Tänaseks on Audentese Spordiklubi teavitanud, et nad võtavad oma taotluse
tagasi. Põhjenduseks toodi meeskonna komplekteeritus. Audentese Spordiklubi
osaleb selle võistkonnaga Rahvaliigas.

Otsus: Info teadmiseks võtta. Meeste II-liiga alustab sellel hooajal 11.
võistkonnaga.
Poolt 8, vastu 0
3.3. 26.8.2020 kell 14:00 toimuva meeste meistriliiga nõukogu kokkuvõte
Lisa 6 - 26.08.2020 meistriliiga nõukogu protokoll
1) Liiga formaat, nõukogu ettepanek:
OTSUSTATI teha ettepanekud EKL juhatusele järgnevalt:
EKL teeb alternatiivse ajakava, kus Eesti klubid mängivad lisaks PAF EestiLäti liiga 2-le ringile veel 2x omavahel läbi (Eesti klubid omavahel kokku 4
ringi) sh esimene ja teine omavaheline mäng läheb Eesti-Läti liiga arvestusse,
kolmas ja neljas omavaheline mäng ei lähe. Kõik mängud lisatakse
lisatabelisse, mille alusel (loevad ka Läti klubidega mängitud mängud) tekib
reiting KML play-off’iks. Play-off’i pääsevad 7 klubi, põhiturniiri 1. koht
saab otse poolfinaali ning veerandfinaalis kohtuvad reitingu 2-7, 3-6 ja 4-5.
Kõik play-off seeriad mängitakse 3 võiduni. Klubid on valmis tegema
kompromisse, mängima 2 päeva järjest, mängima BC Kalev/Cramoga teistel
aegadel vastavalt VTB liiga kalendrile ning on nõus ka sellega, et BC
Kalev/Cramo ei mängi 2 lisaringi ning nendega mängud arvestatakse topelt
Eesti tabelis. Juhul, kui BC Kalev/Cramo ei saa mängida VTB-s, siis mängib
BC Kalev/Cramo kõik mängud Eestis kaasa ning mängude tulemusi ei
arvestata topelt.
EKL paneb kokku eelarve, mis tähendab lisamängude lisamine.
Klubid saadavad uuendatud info saalide kohta, millal saab mängida.
Kalender koostatakse nii, et mängud lõppevad mitte hiljem kui mai viimase
päevaga.
Klubid on teadlikud, et seoses testimiste tulemuste viibimisega või positiivsete
testi tulemustega võivad kalendrisse planeeritud mängud edasi lükkuda ja
selle võrra pikeneb hooaeg.
EKL töötab välja ja kinnitab juhendi lisa käitumisjuhistega Covid-19 viiruse
avastamisel või selle kahtlusel, sümptomite ilmnemisel.
Meistriliiga nõukogu esimees Leho Lugna tegi ülevaate nõukogu arutelust
ning ettepanekutest. Kõikide võistkondade esindajad, v.a. BC Kalev/ Cramo on
seisukohal, et vaja on lisamänge. Ka sellisel juhul, kui see toob juurde lisakulusid
või ebamugavusi mängugraafikus, sh ollakse nõus mängima 2 mängu järjest
päevadel. Lisakuludest osaliselt hoidumise nimel on valmis klubid aktsepteerima
olukorda, kus lisamängudest ülekandeid ei tehta ja samuti ei tagata liiga poolt
nende mängude salvestusi mängujärgseks ja/või eelseks analüüsiks treeneritele.
Aivo Adamson küsis, kas on mõistlik arutada lisamängude küsimust tänases
olukorras, kus meil on Covid-19 viiruse levikust tulenevalt oht, et tulevad
piirangud mängude pidamisele või pealtvaatajate saali lubamisele.
Leho Lugna vastas, et sellest sai klubisid informeeritud ning klubid
teadvustasid, aga ei pidanud seda täiendavaks riskiks, soovides endiselt juurde
kahte ringi Eesti võistkondade vahel.

Keio Kuhi lisas, et Läti alaliit on võtnud seisukoha ja teavitanud meid, et
lähtuvalt ebakindlast olukorrast tulenevalt Covid-19 viiruse levikuga, ei soovi nad
täiendavaid riske võtta ja lisakulutusi teha ning soovitasid selles olukorras pigem
jääda olemasoleva mängude arvu juurde.
Otsus: Sekretariaadil lähtuda meistriliiga nõukogu otsusest ning tuua uus
formaat koos lisaeelarvega juhatusele otsustamiseks. Teavitada klubisid, et
selline otsus võib tähendada nende jaoks täiendava osavõtutasu määramist.
Samuti teavitada klubisid, et seoses võimalike Covid-19 viiruse juhtumitega on
võimalus, et hooaeg pikeneb proportsionaalselt vastavalt mänguseisakutele.
Poolt 8, vastu 0
2) Delfi ülekannete võimalik tasuliseks vaatamiseks tegemine, nõukogu
ettepanek:
OTSUSTATI teha ettepanek EKL juhatusele: EKL peab Delfiga läbirääkimisi
edasi, andes uue sisendi võimaliku uue formaadi osas ning informeerib klubisid
Delfi vastusest koosolekul videosilla vahendusel.
Keio Kuhi teavitas juhatust, et EKL on alustanud läbirääkimisi Delfiga teha liiga
mängude ülekanded tasuliseks. Samuti tekitada võimalus näha neid mänge, mis ei ole
stuudiopäeval (kolmapäeval, laupäeval ja pühapäeval). EKL näeks, et ka tulu
jagatakse Liiga, Delfi ja klubide vahel.
Lisaks tõi Keio Kuhi välja, et saalis olevate pealtvaatajate ning veebiülekande
vaatajate keskmiste numbrite vahe on 10-kordne ülekannete kasuks. Sellest tulenevalt
on väga oluline mängude ülekannete kvaliteeti hoida, sh kommentaatorid, reklaamid,
stuudio, bränding, režii, koostöö võistkondade ja treeneritega ning see on kõik seotud
lisakuludega.
Samas on tänane momentum (teadmine, kus võime olla olukorras, kus pealtvaatajad
saali ei pääse) õige hetk kaaluda ülekannete tasuliseks tegemist.
Otsus: Sekretariaadil lähtuda meistriliiga nõukogu otsusest ning informeerida
juhatust läbirääkimiste tulemustest.
Poolt 8, vastu 0
4. Noormängijate üleminekutega seonduvad küsimused/ probleemid
Keio Kuhi tegi ülevaate noormängijate üleminekutel, sealjuures välismaale
siirdumisel eksisteerivatest kitsaskohtadest, mis on tekitanud klubides pahameelt.
Enamus juhtudel ei ole mängija algne kasvatajaklubi protsessi kas üldse kaasatud
või vähemalt viimase arvates piisavalt kaasatud. Samuti on EKL sekretariaati
jõudnud väited, et esmalt pöördutakse otse alaealise mängija ja tema vanemate
poole kallutades mängijat liikuma, mida ei loeta eetiliseks. Täna puuduvad selged
klubide vahelised põhimõtted, kuidas teise klubisse siirdunud mängija eest toimub
rahaline hüvitamine kasvatajaklubidele ning pigem seda ei toimu.
Juhatuse liikmete ja koosolekul osalenute vahel toimus tõsine arutelu antud
küsimustes. Juhatuse liikmed avaldasid arvamust, et selle küsimuse lahendamine
ja reguleerimine on olulise tähtsusega ja vajab alaliidu juhtkonna tasandil senisest

rohkem tähelepanu ja ühtsete põhimõtete väljatöötamist, kuidas oleks rahul nii
klubi ja selles protsessis ei oleks kahjustatud noormängijate huvid ja õigused.
Otsus:
Sekretariaadil uurida noormängijate liikumise ja üleminekutega
seotud praktikaid nii Eestis kui mujal, sealjuures lastega seoses kehtivaid
õiguslikke regulatsioone- Lisaks FIBA reegleid, tavasid ja põhimõtteid ning
neist lähtuvalt koostöös EKL õiguskomisjoniga töötada välja EKL
üldjuhendi ja/või EKL Eetikakoodeksi võimalikud täpsustused, milles on
selgemalt paika pandud ühtsed reeglid ning EKL hea tava noormängijate
üleminekute põhimõtete kohta, mis tuleks esitada EKL juhatusele
seisukohavõtuks.
Poolt 8, vastu 0
5. EST-LAT BL OÜ juhatuse koosseisu muutmine
EST-LAT BL OÜ on juriidiline keha, mis on loodud Eesti ja Läti Korvpalliliitude
poolt juhtimaks PAF Eesti-Läti liiga tegevust.
Täna kehtiv juhatuse koosseis:
1. kanne: Juhatuse liige on Edgars Berzins, sünniaeg 03.05.1991, välismaine
isikukood 030591-11738
1. kanne: Juhatuse liige on Henri Ausmaa, isikukood 38306120296
1. kanne: Juhatuse liige on Keio Kuhi, isikukood 37805074723
1. kanne: Juhatuse liige on Kaspars Cipruss, sünniaeg 18.02.1982, välismaine
isikukood 180282-11439
Seoses senise Läti alaliidu liigade juhi lahkumisega ja uue ametisse asumisega on
Läti Korvpalliliit teinud ettepaneku taandada juhatusest Edgars Berzins ning
nimetada juhatuse uueks liikmeks Läti alaliidu liigade uus juht Kristaps
Janicenoks.
Otsus: Kinnitada Läti Korvpalliliiga ettepanek ja ette valmistada vastavad
dokumendid kinnitamiseks notaris.
Poolt 8, vastu 0

6. Jooksvad küsimused/ info;
6.1. Eesti Korvpalliliidu ja Levira koostöö
Aivo Adamson informeeris juhatuse liikmeid kohtumisest Levira esindajatega
ning andis olulist informatsiooni edasiseks tegevuseks.
Otsus: Info teadmiseks võtta.
Poolt 8, vastu 0

6.2. FIBA Eurobasket 2025 taotlemine
Taotluse esitamise tähtaeg on edasi lükatud kuni 31.08.2021.
Otsus: info teadmiseks võtta
Poolt 8, vastu 0
6.3. Järgmised koosolekud:
Nr. 42 - 16. September
15:00
Nr. 43 - 14. Oktoober
15:00
Nr. 44 - 11. November
15:00
Nr. 45 - 16. Detsember
15:00
Detsember: Üldkogu - juhatuse 4 aasta raport ja uue juhatuse valimised
Otsuse projekt: info teadmiseks võtta
Poolt 8, vastu 0

Koosoleku juhataja
Koosoleku protokollija

Jaak Salumets
Keio Kuhi

