Eesti Korvpalliliidu juhatuse (2020-2024) koosoleku nr 13 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Koosoleku toimumise aeg:
Koosoleku toimumiskoht:

12. jaanuar 2022. kell 15:00-16:30
Eesti Korvpalliliidu asukohas

Osalevad juhatuse liikmed: Priit Sarapuu, Priit Värv, Aivo Adamson, Gert Prants, Jaan Härms, Priit Koit,
Remo Holsmer, Atso Matsalu, Liis Sild, Gerd Kiili, Kalle Klandorf.
Osales 11 juhatuse liiget, puudus 1
Kutsutud osalejad: KML nõukogu esimees Leho Lugna, õiguskomisjoni esimees Andu Tali, peasekretär
Keio Kuhi,
1.

Päevakorra kinnitamine

Otsus: Kinnitada päevakord esitatud kujul.
11 poolt, 0 vastu
2.

Korvpall 2030 tegevused, töörühmade tegevused

Eesti Korvpalliliidu president tegi ülevaate aastaplaanis seoses strateegia tegevustega ning tegi
ettepanekud komisjonide-töörühmade töökorralduseks.
Otsused:
1) Töörühmadel-komisjonidel paika panna tööplaan esimesel võimalusel. Sh kvartali koosolekute
ajad, mis avalikustatakse Eesti Korvpalliliidu avalehel selleks ette nähtud moodulis (“Tähtsad
sündmused” basket.ee all vasakul nurgas). Osad töörühmade koosolekud on avalikud
registreerimiseks ja samuti annab see parema võimaluse soovijatel ettepanekuid ja materjale ette
valmistada, esitada. Varane planeerimine on oluline ka sekretariaadile materjalide ettevalmistamise
jaoks.
2) Arengukava Korvpall 2030 muudatusettepanekud arutada läbi töörühmades-komisjonides ning
seejärel tuua ettepanekud otsustamiseks juhatuse strateegiakoosolekuks 17.-18.03.2022.a.
3) Sekretariaadil valmistada ette ülevaade munitsipaalspordikoolide kohta Eestis ja alustada
regionaalsete kohtumiste planeerimist.
4) Info teadmiseks võtta järgnevate tegevuste kohta:
a) Kvaliteedikomisjon koguneb kokkuvõtete tegemiseks 26.1.2022.a.
b) Veebruar-märts on planeeritud meeste I-II liiga ja meeste meistriliiga klubidega
kohtumised.
c) Jaanuar-veebraur toimuvad tüdrukute/ naiste korvpalliga tegelevate klubide külastused,
misjärel toimub II tüdrukute ja naiste liigade kohtumine ja koguneb naiste korvpalli
arendamise töörühm. Klubidega kohtumistel osalevad naiste koondise peatreener Kaspars
Majenieks ja naiste korvpalli juht Kaarel Sibul.

d) Planeerime regionaalsed külastused, et kohtuda klubide esindajatega ning KOV
esindajatega, sh munitsipaalspordikoolide esindajatega. Regionaalsetele külastustele on
oodatud juhatuse liikmed ja kvaliteedikomisjoni liikmed.
e) Eelarvekomisjon koguneb, et teha ülevaade eelarve täitmise seisust veebruari juhatuseks.
5) Muudatused komisjonide-töörühmade koosseisudes
- Naiste korvpalli arendamise komisjon - Raido Ringmets liikmeks ja Janne Schasmin
liikmest välja.
-

Poiste/ Meeste treenerite toimkond - Martin Müürsepp liikmest välja.

11 poolt, 0 vastu
3.

TV/ Veebi ülekandeõiguste lepingud
Keio Kuhi ja Priit Sarapuu tutvustasid läbirääkimiste seisu.
Toimus detailne arutelu juhatuse liikmete vahel ning anti soovitused läbirääkimiste jätkamiseks.

Otsused: 1) Korraldada kohtumine läbirääkimisteks, kus osalevad peasekretär ning president,
oodatud on teised juhatuse liikmed. Läbirääkimiste tulemused tuua juhatusele otsustamiseks hiljemalt
veebruarikuu juhatuse koosolekuks.
2) Läbirääkimisel pidada oluliseks tulu jagamist klubidega ning samas ka klubide panust
ülekannete reklaamimiseks. Selleks peavad klubid valmis olema ja see tuleb eelnevalt
klubidega läbi rääkida.
3) Sekretariaadil korraldada ülekannete reitingute monitoorimine sõltumatuid allikaid
kasutades ning esitada ülevaade juhatusele regulaarselt.
4) Suurendada naiste mängude ülekannete arvu.
11 poolt, 0 vastu
4.

Jooksvad küsimused
4.1.

Piletilevi kaebus ja taotlus Konkurentsiametile
Piletilevi kaebus LINK, Konkurentsiameti teabetaotlus LINK, EKL vastus LINK
Klubidega kohtumisel käsitleda seda teemat.
Priit Sarapuu ja Keio Kuhi tutvustasid Piletilevi kaebust ja Konkurentsiameti taotlust vastavalt
sellele, samuti Eesti Korvpalliliidu vastuse projekti.

Otsus: Info teadmiseks võtta.
11 poolt, 0 vastu

4.2.

Liigade ja võistluste ülevaade LINK
Keio Kuhi tegi ülevaate liigade ja võistluste, sh rahvusvaheliste võistluste kohta.
Muuhulgas juhtis tähelepanu sellele, et on oluline jätkata mängudega nii palju kui seda tänane
pandeemia olukord lubab, samas kaitstes kõikide mängijate ja personali tervist vastavalt
Terviseameti soovitustele. Lisaks väljendas Kuhi head meelt selle üle, et hoolimata keerulisest
olukorrast seoses covid-19 viirusega õnnestus meil koostöös naaberriikidega korraldada
rahvusvaheline suursündmus Baltic Sea Basketball Cup, mida ta pidas rohkem kui turniiriks.
Selle sündmuse raames toimusid mitmed olulised tegevuseda nagu: 1) Põhjamaade
spordidirektorite ja/ või peatreenerite koosolek, 2) Põhjamaade presidentide ja peasekretäride
kohtumine, 3) Naiste korvpalli arendamise komisjoni esindajate ja FIBA naiste komisjoni
esinaise Lena Wallin-Kantzy kohtumine, 4) Treenerite koosolek 120- osalejaga, 5) FIBA
instruktori juhtimisel kohtunike praktiline koolitus, 6) Eesti noortekoondiste ja täiskasvanute
treenerite ning abipersonali ühiskohtumine enne turniiri algust,

7) Turniiri külastavad

regulaarselt agendid sakutimaks noori talente, 8) Turniir pakub lisaväärtust ka osalevatele
riikidele, kes korraldavad oma nö “tasemekoolituste” koolitused Tallinnas.
Gert Prants täiendas, et on väga rahul Baltic Sea Basketball turniiri kontseptsiooniga ning
soovitas sellega jätkata.
Juhatuse liikmed küsisid, kas ei peaks sellele turniirile kaasama näiteks Leedut?
Keio Kuhi vastas, et selle turniiri nö omanikud on hetkel neli riiki ja sellised otsused langetatakse
konsesuslikult. Täiendavate riikide kaasamist on põhjalikult nende nelja riigi vahel arutatud ning
leitud, et kõiki (geograafiline, finantsiline, ajaline-kalendriline) aspekte arvesse võttes ei ole
otstarbekas turniiri suuremaks teha.
Käesoleva aasta turniiril osales üks Tšehhi koondis, mida võimaldas Rootsi eemalejäämine
seoses COVID-19 olukorraga.
Juhatuse liikmete vahel toimus arutelu ning anti soovitused edasiseks tegevuseks liigade ja
võistluste korraldamisel.
Otsus: Info teadmiseks võtta
11 poolt, 0 vastu

4.3.

EKL juhatuse koosolekute ajad

Ettepanek kinnitada EKL juhatuse korraliste koosolekute ajad järgnevalt:
1. EKL juhatuse koosolek nr 14
09.02.2022
2. EKL juhatuse koosolek nr 15 ja strateegiakoosolek
17.-18.03.2022
3. EKL juhatuse koosolek nr 16
13.04.2022
a. Eelarve (2022/2023) I lugemine
4. EKL juhatuse koosolek nr 17
11.05.2022
a. Eelarve (2022/2023) II lugemine
5. EKL juhatuse koosolek nr 18
15.06.2022
a. Eelarve (2022/2023) III lugemine ja kinnitamine
6. EKL juhatuse koosolek nr 19
13.08.2022
a. 12.08.2022 - Kullami nimelise turniiri I mängupäev
b. 13.08.2022 - Kullamile pühendatud spordikonverents ja korvpallifoorum
c. 14.08.2022 - Kullami nimelise turniiri II mängupäev
7. EKL juhatuse koosolek nr 20
14.09.2022
8. EKL juhatuse koosolek nr 21
12.10.2022
9. EKL juhatuse koosolek nr 22
09.11.2022
Otsus: Info teadmiseks võtta.
11poolt, 0 vastu
4.3.1.

Kommunikatsioon;
13.01.2022
- protokolli kinnitamine
14.-.18.01.2022
- otsuste realiseerimine ja kommunikatsioon
19.01.2022
- avalikustatakse protokoll

Koosoleku juhataja

Priit Sarapuu, EKL president

Koosoleku protokollija

Keio Kuhi, EKL peasekretär

