Eesti Korvpalliliidu juhatuse (2020-2024) koosoleku nr 7 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Koosoleku toimumise aeg: 10. august 2021. kell 15:00
Koosoleku toimumiskoht:
Eesti Korvpalliliidu asukohas
rakenduse zoom vahendusel

ja videokoosoleku

Osalenud juhatuse liikmed kohapeal: Priit Sarapuu, Priit Värv, Gert Prants, Kaili
Kukumägi, Jaan Härms, Atso Matsalu, Liis Sild, Gerd Kiili, Kalle Klandorf
(osaliselt), Remo Holsmer (osaliselt)
Kutsutud osalejad: KML nõukogu esimees Leho Lugna, õiguskomisjoni esimees
Andu Tali, peasekretär Keio Kuhi, Liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa,
Arengukava Korvpall 2030 projekti juht Jorma Sarv, koondiste juht Raido Roos,
meeste rahvuskoondise peatreener Jukka Toijala, naiste korvpalli juht Taavi Kruut,
naiste koondise peatreener Kaspars Majenieks, Treenerite koolitusjuht Indrek
Visnapuu, #roadtomilan projektijuht Oliver Läll.
1. Päevakorra kinnitamine;
Otsus: Kinnitada päevakord esitatud kujul
10 poolt, 0 vastu
2. Strateegia Korvpall 2030 tegevused;
2.1. Spordimeisterlikkuse punktitabel (tüdrukute/ naiste korvpalli koefitsiendi
kaotamise mõju eelarvele);
Lisade alt on leitav memo spordimeisterlikkuse alusel klubide toetamise korra kohta.
MEMO 1 - üldselgitus
MEMO 2 - uus kord vastavalt Korvpall 2030 töörühma ettepanekutele ja naiste
korvpalli koefitsiendi kaotamise info;
Otsus: 2021 üldkogul tutvustada uuendatud noorte korvpalli toetamise
kontseptsiooni. Uus raamistik seob ühtseks süsteemiks senise spordimeisterlikkuse
toetuse (mängijapõhine) ja 2021 sügispoolaastal alustava kvaliteedinõustamise
toetuse. Selle tulemusena tekib üks ühtne fond, mille kaudu noortekorvpalli
arendamist toetada. Samuti on sihiks fondi aasta-aastalt suurendada (baastasemeks 76
000 + 50 000, eesmärgiks tõsta see kokku 200 000 euroni) ja kaotada punktiväärtuste
koefitsiendid.
10 poolt, 0 vastu
2.2. Kvaliteedinõustamise ankeet ja protsess;
Kvaliteedikomisjon on kinnitanud kvaliteedinõustamise kriteeriumid (LINK) ning
töösse on antud digitaalne online ankeet/ küsimustik (LINK). Digitaalse ankeedi
valmimisaeg on augusti lõpp ning seejärel saab alustada kvaliteedinõustamise
protsessiga.
Otsus: Info teadmiseks võtta

10 poolt, 0 vastu
2.3. Naiste korvpalli “road map”;
Naiste korvpalli arendamise komisjon esitas Korvpall 2030 strateegia jaoks eesmärgid
ning järgnevana on plaanis paika panna täpsemad sammud edasise tegevuse ning
vahe-eesmärkide kohta. Esimesena kogutakse info kokku klubidelt (valdkonnajuht ja
koondise peatreener külastavad klubisid), koondise treeneritelt, mängijatelt ja
komisjoni liikmetelt. Seejärel tehakse kogutud andmete ja info põhjal analüüs ja
järeldused ning lepitakse kokku tegevused. See protsess on plaanitud läbida 2021.a. II
poolaasta jooksul.
Otsus: Info teadmiseks võtta
10 poolt, 0 vastu
2.4. Turundustegevused;
a) Vastavalt Korvpall 2030 protsessi käigus saadud tagasisidele on plaanis
korvpalli meistriliiga tele- ja veebiülekandeid täiendada detailsema graafikaga
ning stuudiotega, kõik toimuvad mängud lähevad eetrisse. Kulude katmise
osas käivad läbirääkimised Delfiga, kogukulu on 20 000 Eurot.
b) Audentese Spordigümnaasiumi kohta on plaanis senisest efektiivsem ja
laialdasem promokampaania.
c) Turunduse töörühm teeb oma esmase ülevaate Septembri juhatuse koosolekul.
Otsuse projekt: Info teadmiseks võtta
10 poolt, 0 vastu
2.5. Koosolekute ajakavad (septembri juhatuses kinnitada töörühmade II
poolaasta toimumisajad)
Töörühmade ja komisjonide juhtidelt oodatakse II poolaasta tegevusplaani ja
kuupäevi septembrikuu juhatuseks.
Otsus: a) Info teadmiseks võtta, b) Komisjonide ja töörühmade juhtidel esitada II
poolaasta tegevusplaan ja koosolekute kuupäevad.
2.6. Töörühmade materjalid ja kaustad on kõigile juhatuse liikmetele ning
töörühma liikmetele avatud selleks ettenähtud ja liikmetele saadetud lingil.
Otsus: Info teadmiseks võtta
10 poolt, 0 vastu
3. Eurobasket 2022 Milano site visit raport;
#roadtomilan projektijuht Oliver Läll tegi ülevaate ettevalmistustest ja Eurobasket
2022 Milaano korraldajatega kohtumisest, nende nägemusest eestlaste võõrustamise
osas. Eesmärk on kogu pakett ja info kokku saada ning Eesti fännidele müüki panna
Septembri kuu jooksul.

Otsus: a) Info teadmiseks võtta, b) Esitada eelarve septembri kuu juhatuse
koosolekuks.
10 poolt, 0 vastu

4. Naiste koondise abipersonali kinnitamine;
Naiste koondise peatreeneri ja naiste korvpalli juhi ettepanek kinnitada naiste
koondise abipersonal järgmises koosseisus:
Abitreener Marko Parkonen CV
Abitreener Sergio Cubeiro Rico CV
ÜKE treener Raigo Toompuu CV
Füsioterapeut Annabel Kutman CV
Otsus: Kinnitada naiste koondise abipersonal vastavalt naiste koondise peatreeneri ja
naiste korvpalli juhi ettepanekutele.
10 poolt, 0 vastu
5. Eurobasket 2025 ühe alagrupi korraldusõiguse taotluse esitamine;
MEMO LINK
VV toetuse taotlus LINK
Otsustati:
a) Esitada taotlus EV valitsusele toetuse saamiseks.
b) Juhul kui Vabariigi valitsus toetab Eesti Korvpalliliitu soovitud mahus (6 mln Eurot
Saku Suurhalli ümberehituseks ja 4 mln Eurot turniiri korraldamiseks), esitada
tähtajaks 31.08.2021. Eesti Korvpalliliidu taotlus Eurobasket 2025 finaalturniiri ühe
alagrupi korraldamiseks Tallinnas.
9 poolt, 0 vastu

6. Liigade ja võistlustega seonduvad küsimused;
6.1. KML nõukogu raport; Protokolli LINK, ajakava mustandi LINK
6.2. Esitatud avaldused (I liiga tähtaeg 09.08. ja II liiga tähtaeg 05.08.)
6.2.1. I liiga (tänaseks laekunud avaldused); Avaldused LINK (võib veel tulla
juurde 09.08. jooksul)
6.2.2. II liiga (tänaseks laekunud avaldused); Avaldused LINK
MEMO ja otsuse projektid liigade avalduste kohta LINK
Otsus: a) Rahuldada II liigaga liituda soovijate taotlused, b) Lähtudes presidendi
soovist saada I liigaga seonduvate taotluste osas kõikide juhatuse liikmete arvamused
korraldada e-kirjalik hääletus. E-kirjaliku hääletuse puhul saata sekretariaadil otuse
projektid välja juhatuse liikmetele 11.08.2021 ja juhatuse liikmetel kujundada
seisukoht 12.08.2021.a. Otsuse projektide juurde tuua poolt ja vastu argumendid ning

võimalikud lisakulud. Otsuse projekt 1 - rahuldada kõikide klubide taotlused koos
poolt ja vastu argumentidega, Otsuse projekt 2 - mitte rahuldada esitatud taotlusi koos
poolt ja vastu argumentidega.
8 poolt, 0 vastu
6.3. Eesti meistrivõistlustel välismaa treeneritele litsentsi väljastamised;
Treenerite koolitusjuhi Indrek Visnapuu MEMO ja pakutud lahendused LINK
Otsus: Kinnitada treenerite koolitusjuhi ettepanek treenerite kutsetaseme korra ja
välismaa treenerite litsentside väljastamise kohta.
8 poolt, 0 vastu
7. Koondiste tegevused
7.1. Naiste koondise raport; LINK
7.2. Meeste koondise raport; LINK
7.3. Septembri juhatuseks: Audentese Spordigümnaasium, Noortekoondised
Otsus: Seoses juhatuse koosolekuks ettenähtud aja
päevakorrapunkt nr 7 juhatuse septembri kuu koosolekule.
8 poolt, 0 vastu

täitumisega

lükata

8. Jooksvad küsimused/ info;
8.1. Mittetulundusühing TööKäib liikmeksastumise avaldus LINK
Otsus: Võtta Mittetulundusühing TööKäib Eesti Korvpalliliidu liikmeks
7 poolt, 0 vastu
8.2. Mittetulundusühing QUERCUS liikmeksastumise avaldus LINK
Otsus: Võtta Mittetulundusühing QUERCUS Eesti Korvpalliliidu liikmeks
7 poolt, 0 vastu
8.3. EKL tegevaparaadi personali- ja töökorralduse muudatused:
Päevakorrapunkte 8.3. ja selle alapunkte sellel juhatuse koosolekul ei käsitletud
seoses koosolekuks ettenähtud aja täitumisega.
8.4. Järgmised koosolekud;
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.
8.4.5.

EKL juhatuse koosolek nr 8
EKL juhatuse koosolek nr 9
EKL juhatuse koosolek nr 10
EKL juhatuse koosolek nr 11
EKL üldkogu koosolek

Otsus: Kinnitada koosolekute ajad

08.09.2021
13.10.2021
10.11.2021
15.12.2021
16.12.2021

7 poolt, 0 vastu
8.5. Kommunikatsioon;
10.08.
- protokolli kinnitamine
11.-.17.08. - otsuste realiseerimine ja kommunikatsioon
18.08.
- avalikustatakse protokoll
Otsus: Info teadmiseks võtta.

Koosoleku juhataja

Priit Sarapuu, EKL president

Koosoleku protokollija

Keio Kuhi, EKL peasekretär

