Eesti Korvpalliliidu juhatuse koosoleku nr 40 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Asukoht: Elva Spordihoone
Koosoleku toimumise aeg: 16.07.2020 kell 13:00-16:00
Juhatuse liikmed: Jaak Salumets, Aivo Adamson, Janne Schasmin, Priit Sarapuu,
Remo Holsmer, Gert Pants, Martin Müürsepp
Kutsutud osalejad: KML nõukogu esimees Leho Lugna, Õiguskomisjoni esimees
Andu Tali, Peasekretär Keio Kuhi, Liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa,
Koondiste juht Raido Roos, Strateegia projektijuht Jorma Sarv
Päevakord:
1. Koosoleku rakendamine ning viimase koosoleku protokolli kinnitamine;
Lisa 1 - 17.6.2020 juhatuse koosoleku nr 39 protokoll;
Otsus: Kinnitada 20.5.2020 juhatuse koosoleku protokoll
7 poolt, 0 vastu
2. Eesti Korvpalliliidu liigade struktuur täna ja tulevikus
2.1. PAF Liigade võistkondade atesteerimisdokumentide ülevaade ja
kinnitamine;
Liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa tutvustas juhatuse liikmetele
atesteerimisdokumentide sisu ning tegi ettepaneku kinnitada kõik 7
võistkonda.
Lisa
2
PAF
Liigade
registreerimisdokumendid
Otsus: Kinnitada PAF Liigades osalevateks võistkonadeks kõik 7 klubi
võistkonda.
2.2. Liigade struktuur täna ja tulevikus;
Liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa tegi ülevaate liigade struktuurist ja
peamistest reeglitest täna, samuti tõi välja suurimad valukohad ja tegi
ettepanekud edasisteks arendusteks.
Lisa 3 - memo liigade struktuuri ja reeglite ning olukorra kohta
Otsused:

1) Kinnitada ülevaade liigadee kohta
2) Lähtuvalt ülevaatest luua strateegia töörühm naiste ja
tüdrukute korvpalli analüüsiks ning arendamiseks.
3) Sekretariaadil töötada välja plaan noorteliigade aga eriti
mikro- ja makro vanuseklasside võistluste korralduse taseme tõstmiseks, sh
sekretariaati lisajõudu kaasates.
7 poolt, 0 vastu
3. Arengukava Korvpall 2030 raport;
- Ülevaade tehtust;
- Peamised tegevused järgnevateks perioodideks;
Arengukava Korvpall 2030 projektijuht Jorma Sarv ning peasekretär Keio Kuhi
tutvustasid ülevaadet tehtud tegevustest ning plaani järgmiseks poolaastaks.

-

Audentese Spordigümnaasiumi (edaspidi ASG) töörühma kokkuvõte;

Arengukava Korvpall 2030 ASG töörühma juht Raido Roos tegi ülevaate töörühma
tööst ning ettepanekutest, sh klubide ja alaliidu koostöömemorandumi tööversioonist.
Suvel kogunes kaheks esimeseks koosolekuks Audentese SG korvpallialast tegevust
analüüsiv töörühm. Esimesel kohtumisel kaardistati olulisemad kitsaskohad ning
loetleti üles teemad, mille lahendamisele võiks töörühm kaasa aidata. Teiseks
koosolekuks valmis koostöömemorandumi mustand, mis kätkeb endas
lahendusettepanekuid ja selgitusi koostöö korraldamise kohta. Koosolekul osalenud
töörühma liikmed leidsid, et aruteluks pakutud koostöömemorandum on samm õiges
suunas ja kätkeb endas olulisi küsimusi.
Samas leiti, et dokumendiga tuleb edasi töötada, kuna selles ei kajastu kõik teemad
või probleemid, mis on kasvatajaklubide jaoks hetkel olulised. Koostöömemorandumi
täiendamine ning täpsustamine ongi töörühma sügispoolaasta keskne ülesanne.
Enim keskenduti memorandumi punktile, mis sätestab U18 mängijatele kehtestatud
piiranguid. Hetkel näeb punkt ette, et ASG-s õppiv U17/U18 mängija võib EMV
programmis mängida kvalifikatsioonimänge ja play-off kohtumisi ning lisaks
karikaturniiri kohtumisi. See tähendab, et võrreldes 2019 üldkogu otsusega
paindlikkus suureneks (lisanduvad kvalifikatsioon ja karikas). Seda lahendust toetas
ka ASG poiste treenerite tiim.
Osa kohtumisel osalenud klubidest leidis, et muudatusi ei saa algavast hooajast
rakendada ning vajalik oleks vaheaasta, kus võrreldes varasemaga muudatusi veel ei
tehta. Samas arvestades seda, et osa klubisid toetab põhimõtte "üks treener - üks
mängija" selgemat rakendamist juba nüüd sügisest, samuti vajadust anda ASG uuele
treenerite tiimile võimalus kujundada oma programmi vastavalt nende visioonile ja
lisaks asjaolu, et võrreldes üldkogu otsustega on juurde loodud paindlikkus
kvalifikatsioonimängude ja karikaturniiri kaudu, on töörühma otsuseks ettepanek nn
vaheaastat mitte võtta. Seejuures on oluline rõhutada, et seda suuremaks prioriteediks
on tuua nii sise- kui ka väliskommunikatsioonis esile kasvatajaklubide rolli ja tähtsust
ning selgitada ka korvpallikogukonnale ja toetajatele, et ASG süsteemi siirduv
mängija ei ole korvpalli kandepinna jaoks miinusmärgiga otsus, vaid võimalus
arendada edasi eeldustega ja talendikaid mängijaid.
Samas ringis oli arutelu all ka küsimus, kas meil oleks ressurssi lisada lisaks U13
vanusele poiste vanuseklasside hulka ka U19 klass. Vanuseklassidega seotud otsuste
tegemiseks palus EKL saata noorte EMV osalevatel klubidel taustainfot võistkondade
ja nende treening- ning võistluskoormuse kohta. Paraku ei ole osa ankeete laekunud
ning otsuste tegemiseks pole piisavalt infot. Arvestades registreerimistähtaegade
lähenemist on EKL teinud ettepaneku tegeleda võimaliku U19 vanuseklassi
loomisega edasi sügise jooksul treenerite toimkonnas.
Seega olid ASG töörühma juulikuu otsused järgmised:
1. Viia memorandumi punkt 6.2 EKL juhatusse eesmärgiga saada nõusolek ASG-s
õppivate sportlaste piirangute muutmise osas alates 2020/21 õppeaastast.

2. Töötada edasi koostöömemorandumi täiendamisega ning koguda enne järgmist
koosolekut kokku erinevad täiendusettepanekud.
3. Jätkata vanuseklasside arutelu treenerite toimkonnas.
Otsused:

1) Võtta info teadmiseks ning kinnitada töörühma juhi ülevaade

2) ASG töörühmal jätkata klubide ja alaliidu koostöömemorandumi
teksti täiendamist ning tuua see juhatusse ülevaatamiseks ja kinnitamiseks
3) Kinnitada ASG töörühma otsused, sh memorandumi punkt 6.2.
järgnevas sõnastuses:
6. ASG-sse valitud noorsportlaste treenimise eest vastutavad ASG treenerid.
Kehtib põhimõte üks sportlane – üks vastutav treener. Sellest põhimõttest lähtuvalt
on kokku lepitud, et noorsportlane treenib ja võistleb vastavalt ASG programmis
ette nähtud koormustele ning ajakavadele (ei esinda oma koduklubi EYBL, BBBL
ning teistel turniiridel), välja arvatud järgmised erandid:
6.1 U16 vanus ja nooremad võib sportlane lisaks ASG programmile esindada
koduklubi U16 või U18 noorte Eesti meistrivõistlustel ja noorte Eesti
karikavõistlustel kogu hooaja ulatuses;
6.2 U17 ja U18 vanus võib sportlane lisaks ASG programmile esindada
koduklubi noorte Eesti meistrivõistlustel ja noorte Eesti karikavõistlustel
maksimaalselt järgmises ulatuses järgneval hooajal 2020/2021:
- EMV kvalifikatsioon (3-4 mängu)
- EMV play-off faas (4-6 mängu)
4) Koostada naiste korvpalli arendamiseks eraldi eesmärkide raamistik
ning otsida võimalusi nende sihtide elluviimiseks (sh võimalus luua naiste
korvpalli arendamiseks eraldi töörühm)
5) Avada kõik Korvpall 2030 töörühmad avalikeks aruteludeks ehk
korraldada sügisene tööplaan viisil, kus koosolekute toimumise aeg ja koht on
avalik ning kõik soovijad saavad osaleda
7 poolt, 0 vastu
4. Jooksvad küsimused/ info;
4.1. Balti Keti Karikas ning sellega seonduvad tegevused
Keio Kuhi tutvustas korraldusprotsessi ning eelarvet arvestades kehtivaid
piiranguid Eestis.
Otsus: info teadmiseks võtta
7 poolt, 0 vastu
4.2. FIBA Eurobasket 2025 taotlemine
Keio Kuhi tutvustas FIBA Eurobasket 2025 finaalturniiri alagrupi
korraldusõiguse taotlemise protsessi.
Otsus: info tadmiseks võtta
7 poolt, 0 vastu
4.3. Järgmised koosolekud:

Nr. 41 - 21. August
Nr. 42 - 16. September
Nr. 43 - 14. Oktoober
Nr. 44 - 11. November
Nr. 45 - 16. Detsember
Üldkogu - juhatuse 4 aasta raport ja uue juhatuse valimised
Otsus: Info teadmiseks võtta.
7 poolt, 0 vastu

Koosoleku juhataja
Koosoleku protokollija
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Keio Kuhi

