Eesti Korvpalliliidu juhatuse (2020-2024) koosoleku nr 9 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Koosoleku toimumise aeg:
Koosoleku toimumiskoht:

08. september 2021. kell 15:00-17:00
G4S Eesti asukohas, Paldiski mnt 80, Tallinn

Juhatuse liikmed: Priit Sarapuu, Priit Värv, Aivo Adamson, Gert Prants, Kaili
Kukumägi, Atso Matsalu, Liis Sild
Kutsutud osalejad: KML nõukogu esimees Leho Lugna, 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
1. Päevakorra kinnitamine;
2. Naiste koondise peatreeneri kokkuvõte
2.1. Naiste koondise tegevused LINK
2.2. Noortekoondise tegevused LINK
Naiste koondise peatreener Kaspars Majenieks ja naiste korvpalli juht Taavi Kruut
tegid ülevaate koondiste tegevusest.
Otsus: Kinnitada koondise aruanded, võtta info teadmiseks.
7 poolt, 0 vastu
3. Meeste koondise peatreeneri kokkuvõte
3.1. Meeste koondise tegevused LINK
3.2. Noortekoondiste tegevused LINK
Meest koondise peatreener Jukka Toijala ja koondiste juht Raido roos tegid ülevaate
koondiste tegevusest.
Otsus: Kinnitada koondise aruanded, võtta info teadmiseks.
7 poolt, 0 vastu
4. Strateegia Korvpall 2030 tegevused;
4.1. Koosolekute ajakava ja tegevused augustis 2021.a.
Strateegia Korvpall 2030 juht Jorma Sarv tegi ülevaate vahepeal toimunud tegevustest
ning planeeritud tegevustest järgmistel kuudel.
Kokkuvõtte LINK
Otsus: Info teadmiseks võtta.
7 poolt, 0 vastu

5. Road to Milan 2022 pileti/paketimüük
Keio Kuhi tegi ülevaate #roadtomilan projekti hetkeseisust.
Käimas on eelarvestamise protsess ning piletimüügi pakettide info kokkupanemine.
Planeeritav ajagraafik:
Hetkel töös: Eelarve koostamine ja kinnitamine, Fännitegevuste kaardistamine ja
eelarvestamine.
13 – 17. september: läbirääkimised lennufirmadega.
Nädal mis algab 27. septembriga: Oleme valmis eelbroneeringute registreerimiseks
Info läheb EKL toetajad/partnerid, Kuues Mees fännilisti, EKL listidesse.
Broneerida saab kuni kolme nädala jooksul:
1. Mängupiletid
2. Lennupiletid
3. Majutus
01.oktoober – partnerite otsimine.
18 - 22. oktoober eelbroneeringute kokkuvõte ja vastavate broneeringute kinnitamine.
01. november arvete väljastamine vastavalt broneeringutele.
01. detsember kogu projekti avalik tutvustamine – fänniprogramm, projekti toetajad
jne.
Juhatuse liikmed andsid omapoolse sisendi järgnevateks tegevusteks, sh avaldasid
arvamust, et piletimüügiga tuleks alustada septembri jooksul.
Otsus: Info teadmiseks võtta.
7 poolt, 0 vastu
6. Liigade ja võistlustega seonduvad küsimused;
6.1. Ülevaade registreerimistest ja liigade algusest LINK
Liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa tegi ülevaate hooaja algusest ja sellega
seonduvatest tegevustest.
Otsus: info teadmiseks võtta.
7 poolt, 0 vastu
6.2. Kriisi töörühma volituste pikendamine LINK
Sarnaselt lõppenud hooajaga on seoses liigade, võistluste, koondiste aga ka muude
operatiiv tegevustega vaja langetada kiireloomulisi otsuseid sõltuvalt covid-19 viiruse
levikust ja sellega seonduvatest piirangutest. Eelmisel hooajal oli aja kriisi töörühmal
teha 40 otsust/ lahendust.

Otsus: Pikendada kriisi töörühma volitusi hooaja 2021/2022 lõpuni.
7 poolt, 0 vastu
6.3. ENBL liiga avaldus Eesti Korvpalliliidule;
- ENBL kiri EKLile LINK
- Memo LINK
- Protseduur: Liiga korraldaja kogub nõusolekud kokku ja esitab need
FIBAle
Keio Kuhi tutvustas ENBL taotlust ning selgitas situatsiooni seoses rahvusvaheliste
liigadega Euroopas. Selgitades, et ühest küljest teeb täiendava liiga lisandumine
kalendri planeerimise oluliselt keerulisemaks aga teistest küljest annab see ENBL
liiga meie võistkondadele ja mängijatele võimaluse heal tasemel mängusid saada.
Otsus: Tunnustada ENBL liigat tingimustel, et PAF Eesti meistriliiga, PAF Eesti-Läti
korvpalliliiga ja Superkarika mängude graafik on prioriteet ning ENBL liiga arvestab
oma planeerimisel sellega.
7 poolt, 0 vastu
6.4. Distsiplinaarkomisjoni erapooletu liikme nimetamine;
Ettepanek vastavalt EKL üldjuhendi punktile 2.29. jätkata distsiplinaarkomisjoni erapooletu liikme Raul Taltsiga, kes on selleks andnud nõusoleku.
Teised distsiplinaarkomisjoni liikmed on a) sekretariaadi esindaja - Keio
Kuhi, b) liiga peakohtunik - Aare Halliko
Otsus: Vastavalt üldjuhendile kinnitada distsiplinaarkomisjoni erapooletuks liikmeks
Raul Talts.
7 poolt, 0 vastu
6.5. Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi ja MTÜ Kuremaa Kultuuri- ja
Spordiklubi avaldus;
Avalduse LINK, avalduse lisa LINK
Otsuse projekt LINK
Otsus: Rahuldada Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi ja MTÜ Kuremaa
Kultuuri- ja Spordiklubi avaldus vastavalt esitatud otsuse projektile.
7 poolt, 0 vastu
7. Jooksvad küsimused/ info;
7.1. Info sekretariaadi personali ja tegevusvaldkondade kohta:
7.1.1. Uus tegevus- ja vastutusvaldkond EKLis - Single point of contact
MEMO LINK

Keio Kuhi selgitas juhatuse liikmetele, et on olemas teemad, mis ei ole seotud otseselt
korvpalliga aga millega tuleb tegeleda just ennetavalt (täpsemalt vaata MEMOst).
Selle jaoks korraldas korvpalli rahvusvaheline katusorganisatsioon FIBA koolituse,
milles osales võistluste ja liigade juht Henri Ausmaa.
Sellest tulenevalt on plaanis luua Eesti Korvpalliliidu juurde positsioon, kes vastavate
teemadega tegeleb ning kelle poole kõigil korvpalliliidu egiidi all tegutsevatel
inimestel on võimalik pöörduda.
Otsus: Info teadmiseks võtta, jätkata koha loomisega vaastvalt esitatud plaanile.
7 poolt, 0 vastu
7.1.2. Kommunikatsioonijuhi konkurss LINK
Keio Kuhi tutvustas konkursi tulemusi kommunikatsioonijuhi kohale ning avaldas
lootust, et laekunud kandidaatide seast on võimalik leida sobiv inimene selle
positsiooni täitmiseks.
Otsus: Info teadmiseks võtta.
7 poolt, 0 vastu
7.1.3. Kohtunike põhja regiooni juht Rainis Värv
- Konkursi link LINK
- Rainis Värv CV LINK
Keio Kuhi tutvustas konkursi tulemusi ning valitud põhja regiooni juhti ja
ümberkorraldusi kohtunike divisjoni töös.
Otsus: Info teadmiseks võtta.
7 poolt, 0 vastu
7.2. Järgmised koosolekud;
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.

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

Otsus: Info teadmiseks võtta.
7 poolt, 0 vastu
7.3. Kommunikatsioon;
09.09.
- protokolli kinnitamine
10.-.14.09
- otsuste realiseerimine ja kommunikatsioon
15.09.
- avalikustatakse protokoll

13.10.2021
10.11.2021
15.12.2021
16.12.2021

Koosoleku juhataja

Priit Sarapuu, EKL president

Koosoleku protokollija

Keio Kuhi, EKL peasekretär

