
Eesti Kergejõustikuliidu juhatuse koosolek

PROTOKOLL

Koht ja aeg: 8. novembril 2017, kell 11:00 – 13:30, Eesti Kergejõustikuliit

Osalesid: Erich Teigamägi, Jaak Vettik, Harry Lemberg, Urmo Raiend, Raido

Mägi, Mati Lilliallik, Kadri Kivine, Mart Einasto, Toomas Mälberg

Puudusid: Gerd Kanter, Rein Sokk

Kutsutud: Peeter Randaru, Kristel Berendsen

Arutatud teemad:

1. Eesti meistrivõistluste üldjuhendi kinnitamine

Toimus Eesti meistrivõistluste üldjuhendi arutelu.

Otsus: Noortekomisjon kaasab teiste komisjonide liikmeid oma

töörühma ja valmistab detsembrikuuks ette kõik võistluste

juhendmaterjaid (EMV, KV, Rukkilill). Saavutusspordi komisjon arutab

läbi ja teeb ettepaneku kas ja kuidas korraldada EMV eelvõistluste

süsteem.

2. Litsentsitasude muutmise ettepanekud

Erich Teigamägi tutvustas sekretariaadi ettepanekut noorte

vanuseklasside uuteks litsentsitasudeks:

U14, U16, U18, U20 vanuseklassi litsentsitasu – 10 EUR

Individuaalsportlase litsentsitasu – 20 EUR

Otsus: Juhatus nõustub uute ettepanekutega ja esitab selle volikogule

kinnitamiseks.

3. Kiirjooksjate alarühma pöördumine

Arutati kiirjooksu alarühma juhi Rauno Kirschbaumi poolt saadetud

kirja punkte.

Otsus: Kutsuda Rauno Kirschbaum osalema laupäeval (11.11)

toimuvale noortekomisjoni koosolekule, kus arutaks erinevate

vanuseklasside teatejooksude korraldamist ja sellega kaasnevat.

Samuti edastada noortekomisjoni juhendite koosoleku kutse kõikidele

saavutusspordi- ja kestvusjooksu komisjoni liikmetele.

4. Tallinn 2017 Superliiga, täiendav info

Erich Teigamägi tutvustas võistlusjärgset eelarve täitmist. Juhatuse

liikmed andsid sekretariaadile oma tagasisidet võistluste korraldamise

osas – võistkondade telgid, Delfi ülekanne jne.

Arutatud info võeti mõlemapoolselt teadmiseks.



5. EKJL komisjonid, ülevaade, täiendused

5.1. Kestvusalade komisjon - Kristel Berendsen tutvustas 3. novembril

toimunud kestvusjooksu ümarlaua ettepanekut moodustada

kestvusalade komisjon, kuhu kuuluksid:

 Toomas Tarm

 Harry Lemberg

 Mart Einasto

 Mati Lilliallik

 Liina Tšernov

 Urmas Randma

 Ille Kukk

 Janek Oblikas

 Margus Pirksaar (asendusliikmena Einar Kaigas)

Otsus: Kinnitada kestvusalade komisjon

5.2. Noortekomisjon - Kadri Kivisele anti volitus hakata koostama

noortekomisjoni reglementi.

5.3. Saavutusspordi komisjon - Kristel Berendsen tõstatas küsimuse,

kas saavutusspordi komisjonis peaksid olema esindatud hüppajate

ja mitmevõistlejate alarühmade esindajad (hetkel alarühmade juhid

puuduvad). Juhatus andis saavutusspordi juhile volituse teha

vastavad ettepanekud.

5.4. Kutsekomisjon – uue komisjoni moodustamise osas on Henn

Vallimäega räägitud.

Juhatus võiks sõnastada uuele töögrupile eesmärgid, mida soovitakse

saavutada. Süsteemi ei saa liiga keeruliseks teha, et kõigil treeneritel

oleks motivatsioon kutsetunnistust taodelda.

Otsus: Kutsuda Henn Vallimäe järgmisele juhatuse koosolekule.

6. Muud teemad

6.1. Arutati teemal, kas alaliit võiks planeerida tulevikus mõne suurema

tiitlivõistluse korraldame taotlemist. (U18 EM-i või VEM-i?, U20 EM

esimene vaba aasta alles 2021/2023).

Otsus: Jälgida kuidas läheb käima U18 EM korraldus ja millised

riigid osalevad. Vaadata kas EA muudab midagi VEM-i

korraldamise süsteemis.



6.2. Arutati kas ja kuidas rakendub IAAFi uus rankingusüsteem Eestis.

Millised kohalikud võistlused saavad oma punktiarvestuse?

Otsus: Volitada Erich Teigamägi asja edasi uurima, et kas

saaksime ise midagi ette võtta, et meie võistlused

kvalifikatseeruksid.

6.3. Arutati Jüri Tamme kirja sooviga taastada Eesti talviste pikkade

heidete meistrivõistluste või karikavõistluste korraldamist.

Otsus: Saavutusspordi juht teeb laiema küsitluse heitealade

sportlaste ja treenerite seas, et teada saada kõikide nägemus ja

soovid selle võistluse osas.

6.4. Arutati mitmevõistluse suviste võistluste (Superliiga ja Eesti-

Soome-Rootsi) sportlaste täiendava toetuse võimalust. Erich

Teigamägi tutvustas toetuste jagamise projekti, mille eelarve on

10 000 EUR.

Otsus: Saavutusspordi juht teeb võrdluse VEM-i ja mitmevõistluse

Superliiga ettevalmistuse toetuste ja preemiasüsteemi osas. Erich

Teigamägi kohtub uuesti endise mitmevõistluse alarühma juhi

Andres Aavikuga, et täpsustada kevadised kokkulepped.

6.5. Arutati EKJL strateegia ja arengukava uuendamise teemadel.

Otsus: Kokku tuleb kutsuda töörühm ja sellega tegelema hakata.

Koosolekut juhatas: Erich Teigamägi

Protokollis: Kristel Berendsen


