Eesti Korvpalliliidu juhatuse (2020-2024) koosoleku nr 10 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Koosoleku toimumise aeg:
Koosoleku toimumiskoht:
Tallinn

13. oktoober 2021. kell 15:00-17:00
Eesti Korvpalliliidu asukohas, Paldiski mnt104B,

Juhatuse liikmed: Priit Sarapuu, Priit Värv, Gert Prants, Kaili Kukumägi, Remo
Holsmer, Liis Sild, Kalle Klandorf
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 koondise peatreener Kaspars
Majenieks, #roadtomilan projekti juht Oliver Läll
1. Päevakorra kinnitamine
2. Noortekoondiste treenerite kinnitamine LINK
Raido Roos ja Jukka Toijala tutvustasid poiste koondiste peatreenerite kandidaate
ning vastasid juhatuse liikmete poolt esitatud küsimustele. Muu hulgas selgitasid, et
seoses meeste koondise erakordselt, viimase 10-20A tihedaima, programmiga pole
võimalik meeste koondise abitreeneritel Indrek Reinbokil ja Heiko Rannulal
noortekoondiste töös osaleda.
Lisaks informeeriti juhatust sekretariaadi poolt, et poiste koondise abitreenerid ning
tüdrukute koondiste treenerid esitatakse kinnitamiseks juhatuse novembri
koosolekuks.
Otsus: Info teadmiseks võtta, kinnitada poiste koondiste peatreenerid esitatud kujul.
Poolt 7, vastu 0
3. 3x3 korvpalli hooaja kokkuvõte
3x3 korvpalli juht Reigo Kimmel ja peatreener Siim Raudla tegid ülevaate 3x3
korvpalli tegevustest, sh:
Esitluse LINK
Peamised punktid on:
- Läbi aegade edukaim 3x3 hooaeg, mis kajastus ka EOK 2021-2022 toetuses.
- Ülevaade koondiste ja turniiride kulutustest.
Arutamiseks on 3x3 töörühmas üles seatud mõtted, millest tähtsaimad:
- Kuidas saame 3x3 aastaringseks (EOK nõue). Kas Audenteses on võimalik
kord kuus 3x3 trenni teha? Hollandi näide, kus kohalikus „Amsterdami
Audenteses“ on 3x3 kord nädalas.

-

Kas pikemas perspektiivis võiks Audentesesse tekkida 3x3 spetsialiseerumine
(rannavõrkpalli näide?).
Kas tüdrukute minisarja muret võiks lahendada 3x3 formaat? Kasutusel
mitmetes riikides, näiteks Austrias nii poiste kui tüdrukute arvestuses.

Juhatuse liikmed tunnustasid 3x3 valdkonna tegemistesse panustanud inimesi, samuti
toetajaid ja Eesti Olümpiakomiteed.
EKL president Priit Sarapuu tunnustas 3x3 valdkonna juhti ja kõiki teisi eduka hooaja
eestvedajaid s.h. treenereid ja mängijaid ning tänas 3x3 töörühma ettepanekute eest.
Samas juhtis tähelepanu, et esitatud ideedest peab tekkima sisend Korvpall 2030
arengukavasse e. 3x3 korvpalli pikemad/strateegilised eesmärgid ja neid toetav
tegevuskava. Ettepanekute eesmärkideks ja tegevuskavaks vormistamisel tuleb leida
sünergia kõikide mõjutatavate korvpalli valdkondade ja töörühmadega. Tulemus tuleb
edastada ka EOK-sse nii raporti, kui jätkusuutliku rahastuse taotlemise eesmärgil.
Otsus: 1) Kinnitada 3x3 valdkonna esitatud aruanne, 2) 3x3 valdkonnal esitada oma
sisend arengukava Korvpall 2030 jaoks. Tähtaeg – 2022 a. märtsi juhatuse koosolek.
Poolt 7, vastu 0
4. Road to Milan 2022 pileti/paketimüük
- Ülevaade
Road to Milan projektijuht Oliver Läll tegi juhatuse liikmetele ülevaate projekti
hetkeseisust ning planeeritavatest tegevustest.
Otsus: Info teadmiseks võtta
Poolt 7, vastu 0
5. Strateegia Korvpall 2030 tegevused
Korvpall 2030 projekti juht Jorma Sarv tegi ülevaate vahepealsetest tegevustest ning
edasistest plaanidest.
- Kvaliteedinõustamise seis
Kvaliteedinõustamise protsessis on esitanud taotluse 32-st võimalikust klubist 20
ja kvaliteedikomisjoni koosolekud, mille raames kohtutakse kõigi taotluse
esitanud klubidega, toimuvad järgnevalt:
K 27.10 kell 15-17
E 8.11 kell 15-17
K 17.11 kell 15-17
E 22.11 kell 15-17
- Naiste korvpalli arendamise strateegia koostamise ülevaade

Naiste korvaplli arendamise komisjonoi järgmine koosolek toimub 27.10.2021,
kus planeeritakse järgmisi tegevusi, mille abil püstitatud eesmärgid ellu viia.
- Edasine protsess
- 18.10.2021 on kavandatud Korvpall 2030 teemaline teavitus ja eelvaade 2021
üldkogule (sh võimalus EKL liikmetele esitada omapoolseid kommentaare
peamiste teemade kavandamise ja elluviimise kohta) ning üleskutse klubidele
ettepanekute tegemiseks.
- 09.11.2021 juhatuses kinnitatakse üldkogu päevakord ja arengukava tegevused
järgmiseks aastaks.
6. Liigade ja võistlustega seonduvad küsimused
LINK
Henri Ausmaa tegi ülevaade liigadega seonduvatest tegevustest ja küsimustest.
Juhatuse koosoleku arutelu tulemusena lepiti kokku, et liigade ja võistluste paremaks
ja kvaliteetsemaks korraldamiseks on vajalik varasem arutelu ja sisend klubidelt ning
pärast uue aasta/ hooaja plaanide kinnitamist ei saa enam muudatusi jooksvalt teha.
Otsus:
1) Ette valmistada kohtumised klubide esindajatega liigade kaupa käesoleva aasta
jooksul, et saada sisend järgmise hooaja planeerimiseks.
2) 2022. aasta I kvartalis vastavalt klubide ja töörühmade sisendile valmistada
ette 2022/2023 hooaja plaanid ja vajadusel suuremad muudatused.
3) 2022. aasta II kvartalis esitada liigade juhendid, kalender ja juhendid
kinnitamise.
4) Peale 2022/2023 hooaja juhendite , kalendrite ja eelarve kinnitamist saab
ettepanekuid esitada hooaja 2023/2024 kohta.
7. Jooksvad küsimused/ info;
7.1. EKL sekretariaadi struktuur ja töökorraldus
EKL president Priit Sarapuu informeeris, et sekretariaat on esitanud muudatuste
ettepaneku struktuuris.
Viimase 10+ aasta praktika näitab, et hooaja alguses kui on vaja väga lühikese
perioodi jooksul menetleda ca 5000 mängija litsentsid, üleminekud, deklaratsioonid ja
kasvatajarahad, registreerida võistkonnad ja teha ajakavad, on vaja juurde ajutist
lisaressurssi tehnilise töö tegemiseks. Seoses sellega on plaanis sekretariaadi töösse
kaasata järgmiste hooaegade eel ajutist tööjõudu. Lisaks muudetakse töökorraldust
selliselt, et uus loodud positsioon, naiste valdkonna juht, vabastatakse võistluste
korralduslikest tehnilistest küsimustest.

EKL juhatusele tutvustati sekretariaadiga liitunud uut töötajat, kommunikatsioonijuhi
ametisse on kinnitatud Andrus Nilk.
Otsus: Info teadmiseks võtta, kinnitada esitatud ettepanek
Poolt 7, vastu 0
7.2. Järgmised koosolekud:
7.2.1. EKL juhatuse koosolek nr 10
* Koosoleku aeg muutus seoses naiste koondise mängudega, uus aeg 09.11.2021
Päevakorras üldkogu koosoleku ja Korvpall 2030 tegevuste kavand,
majandusaasta aruande kinnitamine;
7.2.2. EKL juhatuse koosolek nr 11 Tallinnas
15.12.2021
7.2.3. EKL üldkogu koosolek Tallinnas
16.12.2021
7.3. Kommunikatsioon
14.10.2021
- protokolli kinnitamine
15.-.20.10.2021
- otsuste realiseerimine ja kommunikatsioon
20.10.2021
- avalikustatakse protokoll

Koosoleku juhataja

Priit Sarapuu, EKL president

Koosoleku protokollija

Keio Kuhi, EKL peasekretär

