Eesti Korvpalliliidu juhatuse (2020-2024) koosoleku nr 8 (erakorraline) protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Koosoleku toimumise aeg:
Koosoleku toimumiskoht:

16. august 2021. kell 17:00
videokoosolekute rakenduse zoom vahendusel

Osalenud juhatuse liikmed kohapeal: Priit Sarapuu, Priit Värv, Gert Prants, Kaili
Kukumägi, Jaan Härms, Atso Matsalu, Liis Sild, Gerd Kiili, Remo Holsmer, Priit
Koit, Aivo Adamson
Kutsutud osalejad: KML nõukogu esimees Leho Lugna, peasekretär Keio Kuhi,
Liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa,
Päevakord;
1. Taotlused I liigas osalemiseks;
Eelinfo
EKL juhatus otsustas oma 10.08.2021. koosolekul panna e-kirjalikle hääletusele kaks
otsuseprojekti, millest üks rahuldab kõik esitatud taotlused ja teine ei rahulda ühtegi
taotlust. EKL juhatus leidis, et puudub alus ja kriteeriumid eelistada ühte klubi/
võistkonda teisele. II liiga hooaeg jäi pooleli nii, et mänge mängiti alla 50% ja
ebavõrdselt võistkonniti ning KK Viimsi I liiga võistkond/ koht tõusis meistriliigasse.
Täna kehtiva sportliku printsiibi alusel ei ole võimalik ühtegi võistkonda I liigasse
tõsta.
E-kirjalik hääletus
Mittetulundusühingute Seadus lubab e-kirjalikku otsust vastu võtta juhul kui kõik
juhatuse liikmed hääletavad selle poolt. Seda tingimust aga 12.08.2021 korraldatud
e-kirjalik hääletus ei täitnud ning seejärel kutsuti kokku EKL juhatuse erakorraline
koosolek.
Arutelu käik 16.08.2021 erakorralisel koosolekul
EKL president Priit Sarapuu tegi juhatuse liikmetele ettepaneku korraldada testturniir.
Testturniiri korraldamise kasuks räägib see, et me ei loobu seni kehtinud sportlikust
printsiibist ning I liiga saab täidetud 12-nda võistkonnaga. Samuti säilib suurem
võistkondade arv II liigas. Vastuargumentidena võib välja tuua kalendri küsimuse
ning selle, et kinnitatud juhendites ei ole testturniiriga arvestatud. Täna teadaolevalt
on vähemalt kolm võistkonda neljast oma osalemist sellisel turniiril kinnitanud.
Juhatuse liikmed leidsid, et testturniiril osalevad võistkonnad peavad koosseisud
komplekteerima nii, et sama koosseisuga mängitakse ka tuleval hooajal, koosseis peab
kattuma suuremas mahus.
Otsus: I liiga 12-nda koha täitmiseks korraldada testturniir, kus saavad osaleda kõik
neli klub/ võistkonda, kes I liigas osalemise avalduse esitasid. Turniirisüsteemi ja

reeglite tutvustamiseks korraldada sekretariaadil kohtumine kõigi nelja klubi
esindajatega.
11 poolt, 0 vastu

Koosoleku juhataja

Priit Sarapuu, EKL president

Koosoleku protokollija

Keio Kuhi, EKL peasekretär

