Eesti Korvpalliliidu juhatuse (2020-2024) koosoleku nr 11 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Koosoleku toimumise aeg:
Koosoleku toimumiskoht:

9. november 2021. kell 15:00-17:00
Eesti Korvpalliliidu asukohas, Paldiski mnt104 B, Tallinn

Juhatuse liikmed: Priit Sarapuu, Priit Värv, Aivo Adamson, Kaili Kukumägi, Jaan Härms, Priit
Koit, Atso Matsalu, Liis Sild, Gerd Kiili, 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. Arengukava Korvpall 2030 kinnitamine esitamiseks üldkogule LINK
Jorma Sarv tutvustas arengukava Korvpall 2030 versiooni, kuhu on lisatud uue juhatuse nägemus
ning juhatuse 2021. aasta juunis toimunud strateegia koosolekul langetatud otsused.
Arengukava uuendatud versioon saadetakse koos presidendi videokommentaariga EKL
liikmetele kommenteerimiseks (tagasiside tähtaeg võiks olla nt 26.11).
Eesti Korvpalliliidu president väljendas heameelt selle üle, et käima on läinud mitmete
täiendavate töörühmade ja komisjonide töö, sh Aivo Adamsoni juhtimisel kvaliteedikomisjon ja
Atso Matsalu juhtimisel kohtunike komisjon.
Aivo Adamson informeeris, et kvaliteedikomisjonil on toimunud lisaks ettevalmistavatele
koosolekutele kaks nõustamiskoosolekut, mille raames kohtuti 9 klubiga.
Turunduse töörühma juht Jaan Härms informeeris juhatuse liikmeid, et valmis on esimene
ülevaade kohtumistest erinevate ekspertide, turunduse töörühma liikmete ning Eesti
Korvpalliliidu toetajate esindajatega. Ülevaade on plaanis juhatusele esitada järgmisteks
koosolekuteks ning sisendiks Korvpall 2030 arengukava strateegia koosolekuks märtsis.
Priit Sarapuu tõi välja, et Eesti Korvpalliliidu tellimusel on valminud sotsiaalmeedia strateegia
tööversioon.

Keio Kuhi informeeris, et järgneva pooleteise kuu jooksul on plaanis kohtuda nii naiste kui
meeste liigade klubide esindajatega (Saku I ja II liiga, Naiste meistriliiga ja naiste I liiga, meeste
meistriliiga), et ette valmistada hooaega 2022/2023. Võimalikud muudatusettepanekud tuuakse
juhatuse strateegia koosolekule 2022. aasta märtsis.
Otsus: info teadmiseks võtta.
10 poolt, 0 vastu
3. Üldkogu päevakorra kinnitamine LINK
Priit Sarapuu tutvustas üldkogu päevakorda, kus on plaanis teha ülevaade ja vastu võtta
arengukava Korvpall 2030 uuendatud versioon ja kinnitada majandusaasta aruanne.
Juhatuse liikmetel ei olnud täiendavaid ettepanekuid üldkogu päevakorda lisamiseks.
Keio Kuhi informeeris juhatuse liikmeid, et majandusaasta aruanne on läbimas audiitori kontrolli
ja on seejärel kinnitamiseks valmis.
Otsus: Kinnitada üldkogu päevakord esitatud kujul, info teadmiseks võtta.
10 poolt, 0 vastu
4. Neidude koondiste peatreenerite kinnitamine LINK
Kaspars Majenieks tutvustas juhatuse liikmetele neidude noortekoondiste peatreenerite
kandidaate.
Otsuse: Kinnitada neidude koondiste peatreenerid vastavalt esitatule.
10 poolt, 0 vastu
5. Noortekoondiste registreerimine Euroopa meistrivõistlustele
Koondiste juht Raido Roos tutvustas noormeeste noortekoondiste kontseptsiooni.
Naiste koondise peatreener Kaspars Majenieks tutvustas Neidude noortekoondiste olukorda ja
kontseptsiooni.
Muuhulgas selgitas Kaspars Majenieks, et alati oleks hea osaleda Euroopa meistrivõistlustel
võimalikult paljude võistkondadega ja see peaks olema tulevikus eesmärk. Samas, tänast
olukorda analüüsides, tuleks täiendavat registreerimist Euroopa meistrivõistlustele pidada
põhjendatuks siis kui mängijate arv, kes on suutelised Euroopa meistrivõistlustel konkurentsi
pakkuma, on suurenenud. Täna tuleks suunata ja suurendada ressurssi järelkasvu

suurendatavateks tegevusteks - oluline on see, et naiste ja tüdrukute korvpalli kandepind laieneks
just klubide tasandil.
Otsus: Registreerida Euroopa meistrivõistlustele järgmised noortekoondised:
P16 (12-20.08.2022, Bulgaarias), P18 (30.07-07.08.2022, Rumeenias), P20 (16-24.07.2022,
Gruusia) ja T18 (06-14.08.2022, Austrias).
10 poolt, 0 vastu
6. Road to Milan 2022 pileti/paketimüük
#roadtomilan projektijuht Oliver Läll tegi juhatuse liikmetele ülevaate hetkeolukorrast seoses
piletimüügi ja fännitegevuste ettevalmistustega.
Otsus: Info teadmiseks võtta
10 poolt, 0 vastu
7. Liigade ja võistlustega seonduvad küsimused LINK
Liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa tegi ülevaate liigade olukorrast.
Otsus: Info teadmisek võtta
10 poolt, 0 vastu
8. Meeste koondise ja naiste koondise tegevused
Naiste koondise peatreener Kaspars Majenieks tegi ülevaate koondise ettevalmistustest kohe
algavateks Euroopa meistrvõistluste kvalifikatsioonimängudeks.
Meeste koondise peatreener Jukka Toijala tegi ülevaate koondise ettevalmistuste kohta seoses
eelseisvate maailma meistrivõistluste kvalifikatsioonimängudega.
Otsus: Info teadmiseks võtta.
10 poolt, 0 vastu
9. Jooksvad küsimused/ info
9.1. MTÜ Pärnu Spordikool liikmeks astumise avaldus LINK
Keio Kuhi tutvustas juhatuse liikmetele MTÜ Pärnu Spordikooli poolt esitatud liikmeks astumise
avaldust.

Otsus: Rahuldada MTÜ Pärnu Spordikool liikmeks astumise avaldus
10 poolt, 0 vastu
9.2. Järgmised koosolekud:
Varem kinnitatud koosolekute toimumise ajad:
9.2.1. EKL juhatuse koosolek nr 12
9.2.2. EKL üldkogu koosolek Tallinnas

15.12.2021
16.12.2021

Juhatuse liikmetele kinnitamiseks esitatud koosolekute ajad:
9.2.3. EKL juhatuse koosolek nr 13
12.01.2022
9.2.4. EKL juhatuse koosolek nr 14
09.02.2022
9.2.5. EKL juhatuse koosolek nr 15 ja strateegiakoosolek 17.-18.03.2022
9.2.6. EKL juhatuse koosolek nr 16
13.04.2022
- Eelarve (2022/2023) I lugemine
9.2.7. EKL juhatuse koosolek nr 17
11.05.2022
- Eelarve (2022/2023) II lugemine
9.2.8. EKL juhatuse koosolek nr 18
15.06.2022
- Eelarve (2022/2023) III lugemine ja kinnitamine
9.2.9. EKL juhatuse koosolek nr 19
13.08.2022
- 12.08.2022 - Kullami nimelise turniiri I mängupäev
- 13.08.2022 - Kullamile pühendatud spordikonverents ja korvpallifoorum
- 14.08.2022 - Kullami nimelise turniiri II mängupäev
9.2.10. EKL juhatuse koosolek nr 20
14.09.2022
9.2.11. EKL juhatuse koosolek nr 21
12.10.2022
9.2.12. EKL juhatuse koosolek nr 22
09.11.2022
Priit Sarapuu informeeris juhatuse liikmeid plaanist panna pikemalt koosoleku ajad paika.
Koosolekute aegade ettepaneku puhul on lähtutud kokku lepitud kodukorrast, et koosolekud
toimuvad iga kuu teisel kolmapäeval, v.a. strateegia koosolek märtsis ning meeste koondise
turniiri ja “Ilmar Kullam 100” üritustega seotud koosolek augustis, Tartus. Koosolekut ei toimu
juulikuus.
Henri Ausmaa juhtis tähelepanu, et seoses koroona viiruse epideemiaga on ära jäänud viimasel
kahel aastal Eriti Kõrgetasemeline Korvpalliturniir (sõprusturniir EKL toetajate ja partnerite
vahel).
Otsus: 1) Juhatuse liikmetel vaadata oma kalendrid üle ning koosolekute ajad tuua uuesti
kinnitamiseks juhatuse detsembrikuu koosolekule.

10 poolt, 0 vastu 2) Järgmisele juhatuse koosolekul sekretariaadil teha ettepanek Eriti
Kõrgetasemelise Korvpallituniiri pidamise kuupäevade ja kontseptsiooni kohta.
10 poolt, 0 vastu
9.3. Hiiumaa uus spordikeskus
12. novembril avatakse Hiiumaal uus spordikeskus.
Seoses uue spordikeskuse avamisega toimub seal Superkarika mäng AVIS UTILITAS Rapla ja
BC Kalev/Cramo vahel, millest erandkorras korraldab Eesti Korvpalliliit ka otseülekande
(nähtav Delfi vahendusel). Nimetatud otseülekanne on meile teadaolevalt esimene
professionaalne spordiülekanne Hiiumaalt. Eesti Korvpalliliidu poolt osaleb avamisel juhatuse
liige Atso Matsalu ning peasekretär Keio Kuhi. Sündmust kajastab kommunikatsioonijuht
Andrus Nilk.
Otsus: Info teadmiseks võtta
10 poolt, 0 vastu

Koosoleku juhataja

Priit Sarapuu, EKL president

Koosoleku protokollija

Keio Kuhi, EKL peasekretär

