Eesti Korvpalliliidu juhatuse koosoleku nr 45 päevakord
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Koosolek toimus videosilla kaudu kasutades tarkvara “zoom”.
Koosoleku toimumise aeg: 18.11.2020 kell 15:00-16:00.
Osalesid juhatuse liikmed: Jaak Salumets, Aivo Adamson, Gert Prants,
Schasmin, Martin Müürsepp, Priit Sarapuu, Remo Holsmer, Kalle Klandorf

Janne

Kutsutud osalejad: KML nõukogu esimees Leho Lugna, õiguskomisjoni esimees
Andu Tali, peasekretär Keio Kuhi, Liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa,
Arengukava Korvpall 2030 projekti juht Jorma Sarv, koondiste juht Raido Roos,
meeste rahvuskoondise peatreener Jukka Toijala.
1. Päevakorra kinnitamine
Otsus: Kinnitada päevakord esitatud kujul.
2. Viimase koosoleku protokolli kinnitamine;
Lisa - Eesti Korvpalliliidu juhatuse koosoleku nr 44 protokoll
Otsus: kinnitada protokollid ning avalikustada Eesti Korvpalliliidu koduleheküljel.
Poolt 8, vastu 0
3. Arengukava 2030 tegevuste kokkuvõte LINK
Esitatud on juhatuse Raporti mustand, mis läheb esitlemiseks EKL üldkogule
17.12.2020. Raporti lõppversiooni vormistamiseks on aega kuni 02.12.2020.a kui tuleb
välja saata üldkogu materjalid.
Otsus: kinnitada Arengukava 2030 tegevuste kokkuvõte üldkogule esitamiseks.
Juhatuse liikmetel esitada täiendus- ja parandusettepanekud kuni 30.11.2020.a.
Poolt 8, vastu 0
4. Üldkogu päevakorra kinnitamine LINK
Keio Kuhi tutvustas üldkogu päevakorda.
Otsus: Kinnitada üldkogu päevakord esitatud kujul. Sekretariaadil töötada välja
lahendus juhuks kui ei ole võimalik füüsiliselt ühes ruumis üldkogu korraldada.
Poolt

8,

vastu

5. Spordimeisterlikkuse juhendi muutmine
Raido Roos tutvustas Audentese Spordigümnaasumi töörühma ettepanekut.

0

Audentese Spordigümnaasiumi (ASG) töörühm arutas oma koosolekul ASG tüdrukute
osakonna treeneri Marko Parkoneni ettepanekut anda spordimeisterlikkuse punkte
koduklubidele ASG tüdrukute osakonnas treenivate mängijate eest, kes ei õpi ASG-s,
aga treenivad täiskoormusel.
Otsus: ASG töörühma ettepanek heaks kiita ja viia spordimeisterlikkuse juhendisse
sisse vastavad muudatused, mis kehtiksid ASG nii poiste kui tüdrukute osakonna kohta.
Selline juhendi punkt kehtib vaid siis kui noorsportlane osaleb täiskohaga (mitte
osaliselt) spordiprogrammis.
Otsus: Kinnitada Audentese Spordigümnaasiumi töörühma ettepanek esitatud kujul.
Poolt 8, vastu 0
6. Valga Spordiselts
liikmeskonnast.

"Kalev"

(registrikood:

80084910)

väljaarvamine

Kuna juhatust ei ole, kellega suhelda, siis võib EKL juhatus sellise passiivse liikme
välja arvata oma liikmeskonnast EKL põhikirja punkti 2.8.2. alusel vastavalt viitega
2.7. alapunkti(de)le, mida liige ei täida või rikub.
11.11.2020 seisuga on Valga Spordiselts "Kalev" (registrikood 80084910) liikmete
üldkoosolekul vastu võetud otsus mittetulundusühingu lõpetamise kohta ja 17.11.2020
on kinnitatud lõpetamiskanne ja määratud Valga Spordiselts "Kalev" likvideerija.
2.7. Liidu liige on kohustatud:
2.7.1. juhinduma oma tegevuses Liidu põhikirjast ja Liidu juhtorganite poolt vastu
võetud otsustest;
2.7.2. osalema aktiivselt Liidu tegevuses;
2.7.3. maksma liikmemaksu;
2.7.4. aitama oma igapäevase tegevuse ja käitumisega kaasa Liidu maine tõusule ning
korvpalli arengule Eestis.
2.8. Liidu liikme liikmeksolek lõpeb Liidu liikme väljaastumisega või liikmeskonnast
väljaarvamisega:
2.8.2. Liidust väljaarvamine kuulub Liidu juhatuse pädevusse ja võib toimuda Liidu
juhatuse vastava otsuse alusel Liidu liikme poolt käesoleva põhikirja punktis 2.7
ettenähtud kohustuste mittetäitmisel. Kui Liidu liige ei ole nõus oma väljaarvamisega
võib ta nõuda väljaarvamise otsustamist Liidu üldkogu poolt.
Otsus: Arvata Valga Spordiselts “Kalev” liikmeskonnast välja üldjuhendi 2.8.2. alusel
arvestades, et liige ei täida üldjuhendi punkte 2.7.2. ja 2.7.3.
Poolt 8, vastu 0
7. Naiste koondise peatreeneri konkurss
Keio Kuhi tegi ettepaneku kuulutada välja avalik konkurss naiste koondise peatreeneri
kohale.

Otsuse projekt: Sekretariaadil valmistada ette ja korraldada avalik konkurss naiste
koondise peatreeneri valimiseks.
Poolt 8, vastu 0
8. Tüdrukute koondiste treenerite konkurss
Koondiste juht Raido Roos teeb ülevaate tüdrukute koondiste treenerite konkursist.
LINK
Otsus: Ettepanek kinnitada treenerid vastavalt koondiste juhi esildisele.
Poolt 8, vastu 0
9. Noortekoondiste registreerimine Euroopa Meistrivõistlustele
Koondiste juht Raido Roos teeb ettepaneku noortekoondiste registreerimiseks
Euroopa Meistrivõistlustele. LINK
Tähtaeg registreerimiseks on 19.11.2020.
Euroopa Meistrivõistluste turniirid toimuvad järgmisel eelarveaastal (2021/2022)
ning registreeritavate koondiste arv on sama, mis käesoleval majandusaastal (4).
Otsus: Registreerida noortekoondised Euroopa Meistrivõistlustele vastavalt koondiste
juhi esildisele.
Poolt 8, vastu 0
10. Jooksvad küsimused/ info;
10.1.
FIBA EM kvaligikatsioonimängude “mull” korralduse hetkeseis
FIBA kiri Kultuuriministeeriumile LINK
EKL kiri Terviseametile
LINK
FIBA COVID-19 Protocol for FIBA Competitions v2
LINK
Keio Kuhi informeeris juhatust FIBA kvalifikatsioonimämängude “mulli”
korralduslikust seisust ning sellega seotud väljakutsetest.
Otsus: Info teadmiseks võtta.
Poolt 8, vastu 0
10.2.
Järgmised koosolekud:
Nr. 46 16. Detsember
Üldkogu
17. Detsember

15:00
11:00-15:00

Otsus: info teadmiseks võtta
Poolt 8, vastu 0
Koosoleku juhataja
Koosoleku protokollija

Jaak Salumets
Keio Kuhi

