Eesti Korvpalliliidu juhatuse koosoleku nr 42 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Asukoht: Eesti Korvpalliliidu asukohas
Koosoleku toimumise aeg: 16.09.2020 kell 15:00-17:00.
Kutsutud juhatuse liikmed: Jaak Salumets, Aivo Adamson, Gerd Kiili, Janne
Schasmin, Kaarel Loigu, Kalle Klandorf, Martin Müürsepp, Priit Sarapuu
Kutsutud osalejad: KML nõukogu esimees Leho Lugna, õiguskomisjoni esimees
Andu Tali, peasekretär Keio Kuhi, koondiste juht Raido Roos, meeste rahvuskoondise
peatreener Jukka Toijala.
Päevakord:
1. Koosoleku rakendamine ning viimase koosoleku protokolli kinnitamine;
Lisa 1 - Eesti Korvpalliliidu juhatuse koosoleku nr 41 protokoll
Otsus: kinnitada protokoll ning avalikustada Eesti Korvpalliliidu koduleheküljel.
Poolt 8, vastu 0.
2. Arengukava 2030 tegevused - Poiste treenerite toimkonna koosseis ja tööplaan
Eesti Korvpalliliidu 26.08.2020 koosoleku otsusega poiste treenerite toimkonna
juhiks kinnitatud Jukka Toijala tegi oma ettepanekud tulevikus treenerite toimkonna
koostamisel aluseks olevateks põhimõteteks. Põhimõtete kinnitamise eesmärk on
saada toimkonna töö efektiivsemaks ja konstruktiivsemaks aga samas nii, et oleks
esindatud võimalikult paljude klubisüsteemide (EMV- osalev süsteem) treenerid.
Enne treenerite toimkonna koosolekut on klubisüsteemi treeneritel päevakorras
olevad teemad läbi arutada ja seisukoht kujundada.
Lisaks informeeris Jukka Toijala, et plaanib järgmiste kuude jooksul, selle aasta sees
külastada võimalikult paljusid noorteklubisid.
-

Ühest süsteemist on koosolekul esindatud mitte rohkem kui üks esindaja
Toimkonnas on 10-15 liiget.
Kehtima jääb põhimõte, et koosolekule on võimalik tulla mõistlikul ajal eelregistreerunutel ja osaleda seal kutsutud osalejana.

Otsus: Võtta teadmiseks ning kinnitada Jukka Toijala poolt esitatud poiste treenerite
toimkonna tegevusplaan ning koosseisu koostamise põhimõtted.
Poolt 8, vastu 0.
3. Poiste ja meeste koondise tegevuse kokkuvõtted (tüdrukute koondiste
kokkuvõte
oktoobri
juhatuse
koosolekul)
Lisa
2
noortekoondiste
kokkuvõte
Lisa 3 - meeste koondise kokkuvõte

Meeste koondise peatreener ning koondiste juht Raido Roos esitasid kokkuvõtte
poiste noortekoondiste ning meeste koondise tegevusest. Juhatusele esitati
kirjalikud kokkuvõtted kõikide poiste noortekoondiste peatreenerite poolt ning
meeste koondise peatreeneri poolt.
Juhatuse liikmed juhtisid tähelepanu, et nii palju kui juhatuse koosolekul on
käsitletud noortekoondiste kokkuvõtteid, siis on eranditult igal korral tõdetud, et
meie üheks läbivaks probleemiks on ÜKE (üldkehaline ettevalmistus). Juhatuse
liikmed küsisid küsisid Jukka Toijala arvamust, kuidas seda muuta.
Jukka Toijala vastas, et oluline on siinkohal klubitreenerite teavitamine ja nende
poolt selle probleemi olemuse teadvustamine, sest noortekoondiste tegevus on
vaid mõnikümmend protsenti mängija hooajast, samas viibib mängija klubi juures
enamuse ajast hooajal. Võin kinnitada, et ÜKE on tõesti ülioluline ja läheb iga
aastaga olulisemaks. Korvpall läheb iga aastaga kiiremaks ja füüsilise valmisoleku
osakaalu tähtsus tõuseb. Lisaks on väga oluline see, mida tehakse noortes
vanuseklassides. Jukka lisas, et ÜKE käsitlemise osakaalu tuleb tõsta ja
tähtsustada treenerite koolituse süsteemis.
Jukka Toijala kandis ette meeste koondise tegevuse. Muuhulgas ütles Jukka, et
tegevuses osales 42 koondise kandidaati, sh 9 U20 koondise, 6 U18 koondise ja 1
U16 mängijat. Korvpallikodu tegevus algas 18. mail ja lõppes 14. augustil.
Otsus: Kinnitada poiste ja meeste koondise aruanded.
Poolt 8, vastu 0.
4. Naiste koondise peatreeneri avaldus töölepingu lõpetamiseks
Lisa 4
Naiste koondise peatreener Janne Schasmin esitas juhatusele avalduse töölepingu
lõpetamiseks.
Juhatuse liikmed ning naiste koondise peatreener arutasid esitatud avaldusest
tulenevat olukorda ja esitamise põhjuseid.
Otsus: 1. Rahuldada naiste koondise peatreeneri lahkumisavaldus ning lõpetada
leping poolte kokkuleppel.
2. Teha ettepanek naiste koondise juhendamine üle võtta kuni novembris
toimuvate mängude lõpuni senisele naiste koondise abitreenerile, Allan
Siimannile.
Poolt 8, vastu 0.

5. Eelarvekomisjoni 16.09.2020 koosoleku kokkuvõte ja ettepanekud
Eelarvekomisjoni esimees Priit Sarapuu tutvustas 16.09.2020 vahetult enne
juhatuse koosolekut toimunud komisjoni koosolekul tehtud otsuseid, mis on
ettepanekuteks ja nõustumisel kinnitamiseks Eesti Korvpalliliidu juhatusele.

5.1. Meistriliiga lisamängudega seonduv lisaeelarve
Lisa 5 - Eelarvekomisjoni MEMO nr 1
Kmoisjoni esimees tutvustas läbirääkimiste tulemusi Ekspressmeedia ning
Leviraga ning sekretariaadi poolt välja pakutud lahendust, kuidas saada kõik
meistriliiga mängud nähtavaks veebiülekannetena.
Välja pakutud lahendusena, erinevalt viimasest hooajast, saavad nähtavaks kõik
mängud, sh kattuvad, sh mängud, mis ei toimu kolmapäeval, laupäeval või
pühapäeval, sh kahe täiendava ringi mängud.
Lahenduse toimimise eelduseks on Eesti Korvpalliliidu eelarvest lisavahendite
kaasamine, samuti klubide solidaarne rahaline panus.
Lisaks tähendab see seda, et produktsiooni osaliseks finantseerimiseks on vaja
nende mängude vaatamine teha tasuliseks (mängude produktsioon sisaldab liiga
graafikata ja toetajate reklaame, ei sisalda kommentaatorit).
Juhatuse heakskiidul kutsub Eesti Korvpalliliit kokku meistriliiga nõukogu, et
arutada, kas selle lahendusega edasi minna ja kas klubid on valmis solidaarselt
panustama nende mängude eetrissejõudmisesse.
Lisaks tähendab see lahendus seda, et klubid ei pea organiseerima ise mängude
filmimist ja salvestamist treenerite jaoks mängueelseks ja/või järgseks analüüsiks.
Selle lahenduse alternatiiviks on see, et täiendavate ringide mängudest, kattuvatest
mängudest ja mängudest, mis ei toimu kolmapäeval, laupäeval või pühapäeval,
ülekandeid ei toimu.
Eelarvekomisjoni esimees informeeris juhatust, et Eesti Korvpalliliidul on
õnnestunud kaasata kinnitatud eelarvesse täiendavaid vahendid, et vastavad
lisakulutused teha.
Otsus: Kinnitada lisaeelarve esitatud kujul
Poolt 8, vastu 0.
5.2.
Kriisiabi
fond
Lisa 6 - Eelarvekomisjoni MEMO nr 2
Lisa 7 - Eelarvekomisjoni lisa nr 3 - toetusmeetme arvutuskäik

noorteklubidele

EKL Eelarvekomisjoni koosolek nr 13, 16.09.2020
MEMO 2 – Kriisiabi fond noorteklubide toetuseks
Märts 2020 kehtestati Eestis seoses covid-19 viiruse pandeemiaga eriolukord.
Seoses sellega on Eesti Korvpalliliit toetanud või leidnud lahendused toetada
meistriliiga klubisid ning vähendanud Saku I jaSaku II liiga võistkondade
osavõtutasusid.
Eesti Korvpalliliidu juhatus on vastu võtnud otsuse, et kvaliteedinõustamiseks
mõeldud fond 50 000 tuleb kriisiabi fondina sunata noorteklubide toetuseks, sh

kompenseerimaks võistkondade osavõtutasisid, sest hooaeg ei mängitud lõpuni, sh
EKL eelarves hooaja kõige kulukam osa – noorteliigaade final 4 turniirid.
Juhatuse 28.04.2020 koosoleku protokolli väljavõte:
“Täna lisaeelarves kvaliteedinõustamise protsessi jaoks mõeldud summa 50 000 Eurot
kasutada noorteklubidele kriisifondi tekitamiseks ning toetusmeetmeks.”
Seoses sellega teeb Eelarvekomisjon ettepaneku toetuste otsustamisel kriteeriumina
kasutada osalemisi Eesti Meistrivõistlustel pooleli jäänud (19/20) hooajal aga ka
alanud hooajal (20/21)- v.a. mini, mikro, makro vanuseklassid, kus osavõtutasusid ei
ole.
Sellise kriteeriumi kinnitamisel näeks välja jaotus järgmine*:
* Arvutuskäik, vt Lisa 3 – Excel
SUMMA
MTÜ TTÜ Korvpallikool

5296,32

MTÜ Audentese Spordiklubi

4131,62

Korvpalliklubi Viimsi

3310,2

MTÜ Spordiklubi Nord

3236,64

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

3175,34

MTÜ Rapla Korvpallikool

3071,13

Korvpalliakadeemia Tallinna Kalev

2715,59

MTÜ Viru Bull

2562,34

MTÜ Keila Korvpallikool

2304,88

Korvpalliklubi HITO

1789,96

MTÜ Reinar Halliku Korvpallikool

1716,4

MTÜ Spordiklubi Rafter (BC Star)

1716,4

MTÜ Tartu Palliklubi

1373,12

Korvpalliklubi Pärnu

1360,86

MTÜ Saku Korvpalliklubi

1360,86

MTÜ Rae Koss

1360,86

Delta Spordiklubi MTÜ

1189,22

Pärnu Spordikool

1005,32

Tartu Spordiselts Kalev

839,81

MTÜ Orissaare Sport

833,68

Korvpalliklubi Valgamaa

662,04

Viljandi Spordikool

662,04

MTÜ Spordiklubi Rafter (Saaremaa)

588,48

MTÜ Korvpalliklubi Karud

502,66

Kuremaa Kultuuri- ja Spordiklubi

416,84

Spordiklubi Urvaste

416,84

MTÜ Korvpalliklubi Seitse

416,84

MTÜ Spordiklubi Vesse

355,54

Sillamäe Spordiklubi Kalev

355,54

Narva Paemurru Spordikool

349,41

SOPS Mittetulundusühing

343,28

Kose Spordikool

245,2

Rahvaspordiklubi Sportkunda MTÜ

171,64

Spordiklubi Haapsalu

171,64
50008,54

Otsus: Kinnitada toetused noorteklubidele vastavalt eelarvekomisjoni poolt esitatule.
Poolt 8, vastu 0.
6. Eesti Korvpalliliidu liigadega seonduvad küsimused
6.1. Delta Spordiklubi MTÜ ja Terminal Oil võistkondade ühinemine.
Lisa 5 - Delta_Terminal avaldus
Lisa 6 - Delta_Terminal üleminevad mängijad
Keio Kuhi tutvustas juhatuse liikmetele laekunud avaldust, mille järgi Delda
Spordiklubi MTÜ ja Terminal Oil võistkonnad soovivad liituda.
Otsus: Rahuldada Delta Spordiklubi MTÜ ja Terminal Oil avaldus.
Poolt 8, vastu 0.
7. Jooksvad küsimused/ info;
7.1. Järgmised koosolekud:
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
Otsus: info teadmiseks võtta
Poolt 8, vastu 0.

Koosoleku juhataja

Jaak Salumets

Koosoleku protokollija

Keio Kuhi

