Eesti Korvpalliliidu juhatuse (2020-2024) koosoleku nr 2 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Koosoleku toimumise aeg:

10. veebruar 2021 kell 15:00-17:00

Koosoleku toimumiskoht:

Videokoosolekute keskkond zoom

Koosoleku rakendamine:
1. Päevakorra kinnitamine ja osalejate kontroll
Koosolekul osales 9 hääleõiguslikku liiget ning kutsutud osalejad:
Juhatuse liikmed: Priit Sarapuu, Priit Värv, Aivo Adamson, Gert Prants, Kaili Kukumägi,
Jaan Härms, Priit Koit, Atso Matsalu, Liis Sild.
Kutsutud osalejad: KML nõukogu esimees Leho Lugna, õiguskomisjoni esimees Andu
Tali, peasekretär Keio Kuhi, Liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa, koondiste juht Raido
Roos, meeste rahvuskoondise peatreener Jukka Toijala, Kooliprojekti projektijuht
Jalmar-Joosep Saar.
Koosoleku päevakord, arutelu käik ja otsused:
2. Komisjonide ja töörühmade koosseisude kinnitamine LINK
2.1. Juhatuse eesmärgid korvpalli juhtimise töölaualt LINK;
2.2. Korvpallifoorum 10.-11.06.2021.a.;
Komisjonide ja töörühmade juhid tutvustasid koosseisusid ning seatud eesmärke. Lepiti
kokku ootuste osas, et esimesed kohtumised toimuvad enne märtsi juhatuse koosolekut (v.a.
kvaliteedikomisjon). Märtsi juhatuse koosolekul vaadatakse üle ja uuendatakse
korvpalliliidu arengukava “Korvpall 2030” lähtudes komisjonide ja töörühmade poolt
antavast sisendist. Komisjonide ja töörühmade sisendit oodatakse läbi korvpalli juhtimise
töölaua.
Otsustati:
1) Kinnitada komisjonide ja töörühmade koosseisud;
2) Esimesed kohtumised pidada enne märtsi kuu juhatuse koosolekut;
3) Teha muudatusettepanekud arengukava uuendamiseks märtsikuu juhatuse koosolekul;
4) Sekretariaadil teha ülevaade eelarve täitmisest eelarvekomisjonile ning tuua võimalik
lisaeelarve ja uue hooaja eelarve I lugemiseks juhatuse aprillikuu koosolekule;
5) Arengukava muudatusi tutvustatakse 10.-11.06.2021.a. toimuval korvpallifoorumil;
9 poolt, 0 vastu
3. Naiste koondise peatreeneri konkurss
Ülevaade naiste koondise peatreeneri konkursist
- EKL planeeritav struktuur LINK
- Naiste korvpalli valdkonna juhi valik sekretariaati - konkurss

Naiste koondise peatreeneri kandidaatide intervjuudel osalenud (Liis Sild, Kaili Kukumägi,
Jukka Toijala, Priit Sarapuu, Raido Roos, Keio Kuhi) tegid ülevaate intervjuudest ning
esitasid oma nägemuse. Keio Kuhi tutvustas juhatuse liikmetele planeeritavat EKL
struktuuri ning valitava peatreeneri ning valdkonna juhi positsiooni selles.
Otsus: Volitada Eesti Korvpalliliidu peasekretär naiste koondise peatreeneri kandidaatidega
läbi rääkima lähtudes juhatuse nägemusest.
9 poolt, 0 vastu
4. FIBA rahastatud projekt (kooliprojekt) ülevaade
Projekti ülevaade LINK
VIDEO1 LINK
Projekti ülevaade käesoleval hooajal LINK
VIDEO2 LINK
Keio Kuhi ja Jalmar-Joosep Saar tegid ülevaate kooliprojekti kohta. Keio Kuhi selgitas,
et kooli projekti alustati 5 aastat tagasi kui esitati taotlus FIBAle ja saadi selleks
rahastus, “100 kooli projekti” nime all. Kaks esimest aastat külastati reaalselt 100 kooli
eesmärgiga jõuda kehalise kasvatuse õpetajateni ning parandada koolide
korvpallivarustuse olukorda. Kõikidele külastatud koolidele kingiti korvpallivarustus
(pallid+mängusärgid+lihtsama harjutusvaraga korvpallitunni läbiviimise juhend) ning
viidi läbi näidistund kehalise kasvatuse õpetaja osalusel.
Järk-järgult on liigutud projekti läbiviimisel kvantiteedilt kvaliteedile ja suurendatud on
klubide osakaalu, samuti on läbi viidud regionaalsed koolitused kehalise kasvatuse
õpetajatele. Käesoleval hooajal esitas projektis osalemiseks taotluse 172 kooli ning välja
on valitud 51 kooli. Lisaks on võetud seisukoht, et külastatakse ainult koole, mille osas
klubid on huvi üles näidanud ja koole külastatakse vaid juhul kui klubi osaleb
näidistunni läbiviimises.
Priit Sarapuu selgitas, et kooliprojekti juhatuse päevakorda panemise mõte tuli temalt
ajendatuna klubidega kohtumistelt saadud sisendist. Kooliprojekt on oluline värbamise
projekt ning koostöös klubidega peaksime üle vaatama, kuidas see oleks võimalikult
efektiivne.
Juhatuse liikmed leidsid, et projekti osas tuleb teha tagasiside uuring ning seada
mõõdikud, millest üks peab olema treeningutega liituvate laste arv.
Otsus:
1) Suunata projekt ülevaatamiseks tehnilisele paneelile koostöös klubide ja
turunduse töörühmaga.
2) Alustada tagasiside küsitlusega klubides, mille tulemusena saame teada,
kui palju lapsi selle tõttu korvpallitrenni jõudis ja jäi;
3) Projekti uus kontseptsioon tuua juhatusele ülevaatamiseks uue hooaja
alguseks.
5. Jooksvad küsimused/ info;
5.1. Konkurss FECC (FIBA Europe Coaching Certificate) koolitusele;
Konkursikuulutus LINK

Ettepanek FIBA-sse registreerimiseks LINK
EKL poolne võimalik toetus
5.2. Tartu Ülikooli Akadeemilise SK (TÜ ASK) pöördumine LINK
2.12.2020 tehtud EKL-i distsiplinaarkomisjoni (DK) otsustes määrati treener Keršis'ele
eraldi juhendamiskeelud kolmeks (3) Saku I Liiga ja kaheks (2) U16 G4S Noorteliiga
kohtumiseks.
Praeguseks hetkeks on treener Keršis eemale jäänud kahest (2) Saku I Liiga ja ühest (1)
U16 G4S Noorteliiga kohtumisest.
TÜ ASK palub distsiplinaarkomisjoni otsuses tühistada järgmine klausel:
Eelnevalt määratud karistus tähendab m.h seda, et T.Keršisel on keelatud osaleda kõigil
muudel EKL poolt korraldatud mängudel treenerina kuni käesoleva otsusega määratud
karistus on kantud.
Ettepanek: Eelnevalt määratud karistus tähendab m.h seda, et T.Keršisel on keelatud
osaleda kõigil muudel EKL poolt korraldatud mängudel, välja arvatud Saku I liiga,
treenerina kuni käesoleva otsusega määratud karistus on kantud,
Seda põhjusel, et U16 G4S Noorteliiga kohtumised on määramata ajaks edasi lükatud, mis
muudab treener Keršise karistuse ajaliselt mitte piiritletuks.
Juhatuse liikmed leidsid, et asjaolud on muutunud ning distsiplinaarkomisjoni otsuse
tegemise hetkel puudus võimalus neid neid ette teada.
Distiplinaarkomisjonil puudub võimalus juhendite järgi enda otsuse muutmiseks ja seetõttu
saab seda otsust menetleda Eesti Korvpalliliidu juhatus.
Otsustati: Rahuldada TÜ ASK esitatud taotlus.
9 poolt, 0 vastu
5.3. Info 3x3 tiitlivõistluste kohta LINK
Keio Kuhi tutvustas 3x3 korvpallikoondiste osalemise võimalusi tiitlivõistlustel
ning tõi välja tiitlivõistlused, millel valdkonna juhi ja peatreeneri ettepanekul ei
osaleta.
Juhatuse liikmed leidsid, et 3x3 koondised saavad oma tegevusi planeerida
kinnitatud eelarve piires ning 3x3 koondiste komplekteerimisel tuleb lähtuda 5x5
peatreenerite ning koondiste divisjoni seisukohtadest, milliseid mängijad 3x3
koondisesse saab kutsuda.
Otsustati:

1) Info teadmiseks võtta
2) 3x3 koondiste komplekteerimisel ja mängijate koondisesse kutsumisel
lähtuda 5x5 peatreenerite nõusolekust ja valikust, keda on võimalik koondisesse
kutsuda.

9 poolt, 0 vastu

5.4. Covid-19 olukorraga seonduv;
5.4.1. Koondiste tegevus; LINK
Raido Roos tegi ülevaate noortekoondiste tegevusest seoses covid-19 piirangutega. Raido
Roos tõi välja, et laiendatud koondise kandidaatide ringi võeti vastu positiivselt ja see
õigustas ennast.
5.4.2. Liigade- ja võistlustega seonduv tegevus;
5.4.2.1.

Liigade tegevus LINK

Otsustati: Info teadmiseks võtta
9 poolt, 0 vastu
Henri Ausmaa tegi ülevaate liigade tegevusest seoses covid-19 olukorraga. Henri Ausmaa
tõi välja, millised liigad tegutsevad ja milliste tingimuste/ piirangutega.
Otsustati: Info teadmiseks võtta
9 poolt, 0 vastu

5.4.2.2.
PAF Eesti-Läti Korvpalliliiga formaat (Final6)
KML nõukogu kokkuvõte LINK
Sekretariaadi ettepanek vastavalt nõukogu koosolekule LINK
Leho Lugna tutvustas juhatuse liikmetele viimses meistriliiga nõukogus arutatud teemasid.
Leho Lugna avaldas arvamust, et sekretariaadi poolt tehtud ettepanek on tänases olukorras
põhjendatud. Meistriliiga mängude graafik on läinud väga pingeliseks (seoses võistkondade
isolatsiooni sattumisega) ning esimeseks prioriteediks on kõik kinnitatud formaadi järgsed
mängud ära pidada. Iga mäng, mis saadakse koondise akna perioodil pidada, eeldusel, et
sellega ei ohustata kuidagi koondise koosseisu ega tegevust, ajakava planeerimisel
võimalusi juurde. Arvestama peab ka võimalusega, et uued võistkondade isolatsioonid ei ole
välistatud.
Juhatuse liikmed tundsid huvi, millest tulenevalt on mängude kinnitamise tähtaeg ainult 3
päeva enne selle algust. Meistriliiga nõukogu esimees selgitas, et selline lähenemine on
erakorraline ja sellest peaksid kõik osapooled aru saama. Kokku leppimise ajaraam on väga
lühikene, sest koondise koosseis saab selgeks alles vahetult enne koondise Venemaale
minekut. Mõistlik oleks teha eelkokkuleppeid ning mängu toimumise peavad kinnitama
kõik osapooles, sh kohtunike divisjon, ülekande produktsiooni partner, osalejad ja
korraldajad.
Otsustati: kinnitada sekretariaadi ettepanek järgnevalt järgnevas sõnastuses:
PAF Eesti-Läti Korvpalliliiga mänge on lubatud veebruari (2021) koondise akna ajal
planeerida järgmiste tingimuste täitmisel:

1)
Mängus osalevate võistkondade koosseisus ei ole mängijaid ega treenereid kes on
kaasa võetud koondise mulli Permis, v.a. juhul kui klubi on andnud kirjaliku nõusoleku
mängida ilma nende mängijate ja/või treeneriteta;
2)
Liiga mänge ei planeerita samale ajale Eesti koondise mängudega. Mängude ajad ei
saa kattuda ka osaliselt;
3)
Vastavaid mänge ei kinnitata ajakavasse enne koondise koosseisu selgumist;
4)
Mängude kinnitamine osapoolte poolt (osalevad võistkonnad, korraldaja, kohtunike
divisjon, ülekande produktsiooni partner) peab toimuma mitte vähem kui 3 päeva enne
mängu toimumist;
9 poolt, 0 vastu
5.5. Järgmised juhatuse koosolekud ja toimumiskohad:
Märts 2021 - 2-päevane väljasõiduistung, kuupäevad selguvad vastavalt doodle
küsitlusele hiljemalt 15.02.2021. Doodle lingi saadab EKL sekretariaat juhatuse
liikmetele 11.02.2021.
14.04.2021 - Eesti Korvpalliliit, kell 15:00-17:00
12.05.2021 - G4S Eesti, kell 15:00-17:00
09.06.2021 - Eesti Korvpalliliit, kell 15:00-17:00
11.08.2021 - Eesti Korvpalliliit, kell 15:00-17:00
08.09.2021 - G4S Eesti, kell 15:00-17:00
13.10.2021 - Eesti Korvpalliliit, kell 15:00-17:00
10.11.2021 - G4S Eesti, kell 15:00-17:00
Otsustati: Info teadmiseks võtta
9 poolt, 0 vastu
5.6. Meeste koondise EM-kvalifikatsioonimängud
19.02 kell 13.30 Itaalia - Eesti; TV6, TV3 Sport, € LiveBasketball.Tv

€ LiveBasketball.Tv
22.02 kell 16.00 Eesti - Põhja-Makedoonia; TV6, TV3 Sport, € LiveBasketball.Tv
21.02 kell 17.00 Venemaa - Eesti; TV6, TV3 Sport,

Üleskutse üheskoos vaatamiseks (sealhulgas zoom platvormiga liitumine) ja
kampaania on planeeritud 7ndasse nädalasse koostöös “kuues mees” liitunutega
(600+) ja klubide fännklubidega.
Otsustati: Info teadmiseks
9 poolt, 0 vastu
5.7. Kommunikatsioon;
Protokoll kinnitamiseks 11.02.2021.
Otsuste elluviimine ja välikommunikatsioon kuni 16.02.2021.
Protokoll avalikustamiseks 17.02.2021.

Otsustati: Info teadmiseks võtta
9 poolt, 0 vastu

Koosoleku juhataja
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