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Eesti Kergejõustikuliidu sportlaskomisjoni koosolek

PROTOKOLL

Koht ja aeg: 15. mai 2018, kell 12:30 - 14:30, Eesti Kergejõustikuliidu sekreteriaadi ruumis,

Maakri 23 Tallinnas.

Osalesid: Sirje Lippe, Kristel Berendsen, Gerd Kanter, Liina Tšernov, Annika Sakkarias, Jaak

Jagor (Skype vahendusel) ja Risto Mätas.

Päevakord:

1. Suviste Eesti Meistrite rahaline autasustamine.

Peasekretär ja saavutusspordi juht andsid ülevaate rahaliste autasude võimalustest ning

tutvustasid juhatuse arvamust. Eelmine aasta oli ühe ala peale ette nähtud summa 800

EUR (kolm sportlast, kolm treenerit). Sellel suvel on summa poole väiksem (400 EUR),

sest kuludele ei leitud katteid. Kokku on autasustada 44 ala + teatejooksud, kogusumma u

19 200 EUR.

Auhinnarahade jaotuse variandid:

a) 250 EUR esikoha sportlasele + 150 EUR tema treenerile;

b) 250 EUR , 100 EUR, 50 EUR esikolmikule sportlaste ja treenerite vahel jagamiseks:

c) Raha suunata mujale nt ühislaagritesse vms;

d) Auhinnaraha tasumine lävendi ületuse või Eesti esindamise puhul Balti matšil;

Otsus: Teha EKJL-le ettepanek sportlaskomisjoni arvamusest 20. maiks. 18. mail

toimunud kiir- ja tõkkejooksjate ning hüppajate koondise laagris toimunud hääletuse

põhjal pooldab sportlaskomisjon esimest varianti, 250 + 150 jaotust.

2. Suviste Eesti Meistrivõistluste uute normatiividega tutvumine.

Saavutusspordi juht tutvustas saavutusspordikomisjoni koostatud uusi Eesti

Meistrivõistluste normatiive, mille eesmärgiks on optimaalse võistlejate arvu tagamine.

Normatiive kohandati eelmise aasta edetabeli põhjal.

Otsus: uued normatiivid kiideti heaks.



2

3. Eesti Meistrivõistlusel vasaraheite pealtvaatajate tingimuste parandamine.

Peasekretär ja saavutusspordi juht pakkusid välja liidu poolseid alternatiive vasaraheite

peaväljakule toomise asemel. Kadrioru staadioni peaväljakul pole võimalik vasaraheidet

korraldada seetõttu, et suvel on planeeritud väljakule palju jalgpallimänge ning murusse

tekkivad augud on jalgpalluritele ohtlikud. Tekkivate aukude parandamine lühikese ajaga

ei ole praktiliselt vōimalik. Alternatiivina pakuti välja tagavaraväljakule tribüünide

püstitamist, video ülekande tegemist peaekraanile ja korrespondentide aktiivsemat

teavitust inimeste tagavaraväljakule suunamiseks.

Otsus: ettepanekud kiideti heaks.

4. Sportlaste kaasamiste võimalused.

4.1. Laagrites teemade tutvustamine ja ettepanekute küsimine.

Kiir- ja tõkkejooksjate ning hüppajate koondise laagri ettekande teemad:

a) Eesti Meistrivõistluste rahaline autasustamine, et saada kindlust komisjoni

arvamustele;

b) Uued normid;

c) Huvipakkuvate koolituste teemade küsimine.

4.2. Sportlased saavad ettepanekuid teha, sportlaskomisjoni e-mail, info kodulehele.

5. Euroopa kergejõustiku liidu sportlaskomisjoni kandidaatide välja selgitamine.

Euroopa meistrivõistlustel Berliinis valitakse neljaks aastaks Euroopa sportlaskomisjon.

Jaak ja Risto soovisid tingimustega lähemalt tutvuda. Kandideerida saab vaid üks mees ja

üks naine igast riigist.

Otsus: Jaak ja Risto tutvuvad materjalidega ning seejärel edastavad oma otsused.

6. Järgmise koosoleku aja ja teemade kokku leppimine.

Komisjoni esimees tegi ettepaneku järgmine koosolek teha juulis, mille täpsem

toimumise aeg lepitakse kokku juuni lõpus. Vahepeal täiendavad komisjoni liikmed

google drive’is olevat sportlaskomisjoni kanditaatide ettepanekute kokkuvõtet

omapoolsete võimlike lahendustega.
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Koosoleku juhataja: Gerd Kanter

Protokollis: Annika Sakkarias


