Eesti Korvpalliliidu juhatuse koosoleku nr 38 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Asukoht: audio-video platvorm zoom keskkonnas
Koosoleku toimumise aeg: 20.05.2020 kell 15:00-17:00
Osalesid juhatuse liikmed: Jaak Salumets, Aivo Adamson, Gerd Kiili, Gert Prants,
Janne Schasmin, Kalle Klandorf, Kalvi Kõva, Martin Müürsepp, Priit Sarapuu,
Ei osalenud: Kaarel Loigu, Remo Holsmer, Tiit Sokk, Kristjan Rahu
Kutsutud osalejad: KML nõukogu esimees Leho Lugna, Õiguskomisjoni esimees
Andu Tali, Peasekretär Keio Kuhi, Liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa
Päevakord:
1. Koosoleku rakendamine ning viimase koosoleku protokolli kinnitamine;
Lisa 1 - 28.4.2020 juhatuse koosoleku protokoll
Otsus: Kinnitada 28.4.2020 juhatuse koosoleku protokoll
Poolt 9, Vastu 0
2. Eesti Korvpalliliidu 2020/2021 hooaja eelarve I lugemne;
Lisa 2 - Eelarve I lugemiseks
Lisa 3 - Memo eelarve juurde
Eelarvekomisjoni I lugemise kokkuvõte ettepanek:
Eelarvekomisjon tutvus oma 15.05.2020 koosolekul sekretariaadi poolt esitatud
eelarvega ning peasekretäri selgitustega selle juurde.
Peasekretär selgitas, et nimetatud eelarve vajab täiendavat menetlemist sekretariaadi
siseselt. Hetkel esitatud eelarve sisaldab alalõikude poolt esitatud eelarve koondit, mis
valmis
13.05.2020.
Eelarvekomisjon leidis, et hoolimata käesoleva aasta planeeritavast positiivsest tulemist
on esitatud eelarve liiga suures defitsiidis. Samuti leidis komisjon, et arvestada tuleb
eriolukorrast põhjustatud võimalikku negatiivset mõju järgmistel aastatel ning mõistlik
oleks reservi olemasolu.
Eelarvekomisjoni ettepanek on suunata eelarve täiendavaks menetlemiseks
sekretariaadile ning vähendada planeeritava eelarve defitsiiti. Uus eelarve ettepanek tuua
eelarvekomisjoni II lugemiseks 10.06.2020 koosolekule ja seejärel 17.06.2020 juhatuse
koosolekule.
Otsus: Suunata eelarve täiendavaks menetlemiseks sekretariaadile ning
vähendada planeeritava eelarve defitsiiti. Uus eelarve ettepanek tuua eelarvekomisjoni
II lugemiseks 10.06.2020 koosolekule ja seejärel 17.06.2020 juhatuse koosolekule II
lugemiseks.
3. Korvpalli Meistriliiga nõukogu kokkuvõte ja ettepanekud
Lisa 4 - KML nõukogu 08.05.2020 koosoleku protokoll
Lisa 5 - KML nõukogu 19.05.2020 koosoleku protokoll

Lisa 8 - KML nõukogu 09.06.2020 koosoleku protokoll
Lisa 6 - Klubide vastused küsimustele
Lisa 7 - KML nõukogu materjalid:
Lisa 7_1 - erinevad võistlusformaadid, sh karikamängud
Lisa 7_2 - KML eelarve
Lisa 7_3 - KML kalender draft
KML nõukogu esimees Leho Lugna tegi kokkuvõtte klubide seisukohtade osas.
Nõukogu kogunes selleks aruteluks kahel korral ning formaadi ja mängude arvu
kohta koostati küsitlus, millele klubid vastasid.
Valdav osa klubisid, v.a. BC Kalev/ Cramo soovisid saada mänge juurde ning
tehti ka ettepanek mängida karikamängud. Samas karikamängude osas leiti, et see
on lahendus vaid üksikute klubide jaoks ja parem oleks leida lahendus, mis aitab
kõiki klubisid.
Henri Ausmaa tutvustas nõukogule kolme erinevat formaati. I - jätkata sama
formaati, mis täna. II - olulisel määral rohkemate mängudega. III - alustatakse
mängimist Eesti klubid omavahel ning hiljem Läti klubidega.
Anneliis Annus selgitas nõukogule, millised on kalendri võimalused ning mida
toob kaasa üks või teine formaat. Samuti tõi ta välja võimaliku riski, mis on
põhjustatud eriolukorrast - väga palju üritusi, mis on ära jäänud, soovitakse alates
sügisest siiski ära korraldada ja see on saalidele täiendav koormus. Juba tänaste
mängude arvude juures on tekkinud saalide mittesaadavusest keerulisi ja
konfliktseid olukordi. Täiendavate mängude juurde lisamine tähendaks praktikas
seda, et sisuliselt ühtki mängumuudatust hooaja jooksul lubada ei saaks.
Koosolekul selgus, et selles küsimuses on klubidel erinevad olukorrad. Üks klubi
teavitas, et neil selleist küsimust ei ole, samas teine klubi tõi selle probleemi väga
teravalt välja.
Keio Kuhi ja Henri Ausmaa selgitasid nõukogule, milline on KML eelarve ja
milline on erinevate formaatide mõju eelarvele. Täna on liigal käesoleva aasta
formaati arvestades kehtivad lepingud Teliaga (telekanali Inspiraga, veel 2
hooaega), Ekspressmeediaga (Delfi, veel 2 hooaega), interneti- ja tv
produktsioonipartneri Leviraga (veel 4 hooaega) ning nimipartner PAFiga. Keio
Kuhi selgitas, et formaadi muudatused tähendavad kõigi nende osapooltega
läbirääkimisi ja koostööpartnerite vastavate muudatuste aktsepteerimine on
oluliseks osaks. Samuti toodi välja, milliseid lisakulusid üks või teine formaat
endaga kaasa toob ja selgitati, millistel põhjustel täna kõiki mänge üle ei kanta.
Liiga eelarve kogumaht on 466 200 eurot. Tulud ettevõtlusest 387 000 (%),
osavõtu- ja litsentsitasud 70 200 (%), piletitulu 9000 (%). Kulud: kohtunikud
83990 (%), korralduskulud 325 802 (%): põhiturniir, play off, final four (sisaldab:
reklaam ja liiga promo, tele- ja internetiülekanded, sh graafika ja kommentaatorid,
statsionaarne stuudio, kaamerad üle eesti, kohtunike riietus, pressikonverentside
korraldus, raamatupidamine, mängude videoarhiiv, final four võistkondade
majutus, majandamiskulud, fotograafid, võistkondade ja mängijate fotod,
kodulehekülje tootmine ja haldamine, online statistika programm, tööjõukulud 56
400 (%)
4. Jooksvad küsimused/ info;
4.1. FIBA Euroopa juhatuse ja komisjonide tegevus

4.1.1. FIBA Euroopa VI juhatuse koosoleku materjalid ja V koosoleku
protokoll - Lisa 8
4.1.2. Vabariigi Valitsuse toetusmeede meistriliigadele
4.1.3. FIBA Basketball Champions League
4.2. Järgmised koosolekud;
29. mai
13:00-15:00 kohtumine klubidega, Eesti Korvpalliliidus, KUTSE
10. juuni 15:00-16:30 Eelarvekomisjon 20/21 II lugemine
17. juuni 15:00-16:30 Juhatuse koosolek 20/21 II lugemine ja kinnitamine

