Eesti Korvpalliliidu juhatuse koosoleku (erakorraline) nr 43 protokoll
Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140
Asukoht: zoom keskkond
Koosoleku toimumise aeg: 5.10.2020 kell 12:00-12:45.
Kutsutud juhatuse liikmed: Jaak Salumets, Aivo Adamson, Kaarel Loigu, Kalle Klandorf,
Martin Müürsepp, Priit Sarapuu, Remo Holsmer
Kutsutud osalejad: KML nõukogu esimees Leho Lugna, peasekretär Keio Kuhi, koondiste juht
Raido Roos
Päevakord:
1. FIBA Eurobasket Women 2021 kvalifikatsioon ja FIBA Eurobasket Men 2022
kvalifikatsioonimängude “mulli” kontseptsioon ja korraldusõiguse taotlemine
EKL peasekretär Keio Kuhi, liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa ning koondiste juht Raido
Roos selgitasid juhatuse liikmete FIBA Euroopa poolt tehtud muudatusi ning korraldusõiguse
taotlemisega või “mullis” osalemisega seonduva:
-

28.09.2020 teavitas FIBA, et EM kvalifikatsioonimängud ei toimu kodus-võõrsil
mängudena,
vaid
“mulli”
formaadis
1-2
alagruppi
ühes
riigis.

-

28.09.2020

-

Mulli

saatis

FIBA

alaliitudele

korraldusõiguse

andmise

taotlusdokumendid
kriteeriumid:

mulli
(link,

korraldamiseks.
lk

51):

1. Number of home-games in the respective window - advantage to double hosts
2. Government and Medical Guarantees as requested in the FIBA handbook and
medical protocol (Handbook men - link, Handbook women - link)
3. Quality and costs of the proposed hotel and local transportation
4. Quality of the proposed competition venue & TV production criteria
Kriteerium nr 1 jaoks: seni kinnitatud kodus-võõrsil ajakava.
MEHED link

NAISED link

NOV 23.11.-01.10.

NOV 08.-15.11.

27.11. EESTI* - VENEMAA
30.11. EESTI - P.-MAKEDOONIA

12.11. BIH - EESTI
14.11. EESTI - ŠVEITS

VEEB 15.-23.02.
18.02. ITAALIA - EESTI
21.02. VENEMAA - EESTI

VEEB 31.01.-07.02
04.02. VENEMAA - EESTI
06.02. EESTI - BIH

* Koduvõistkond märgitud esimesena.
** Kriteerium nr 1 järgi kõige suurem võimalus saada meeste koondise novembri aken.
Kriteerium nr 2 - Government and Medical Guarantees as requested in the FIBA handbook and
medical protocol (Handbook men - link, Handbook women - link)
- vastavad valitsuse garantiidokumendid on Kultuuriministeeriumi poolt allkirjastatud.
Kriteerium nr 3 - Quality and costs of the proposed hotel and local transportation
MEHED
Majutus: Hilton Park Tallinn
Transport: Hansabuss, EKL pikaaegne koostööpartner, sh FIBAga korraldatus üritustel.

NAISED
Majutus: Hinnale ja kvaliteedile vastavad hotellid on olemas
Transport: Transpordipakkuja on olemas

Kriteerium nr 4 - Quality of the proposed competition venue & TV production criteria
Mehed:

Saku Suurhall - FIBA poolt kinnitatud võistlusareen

Naised:

November - puudub saal, mida eksklusiivselt selleks perioodiks kasutada
Veebruar - ainus saal selleks perioodiks Tondiraba Jäähall

OTSUS 1 - MEESTE KOONDIS

NOVEMBER
Seoses sellega, et:
-

Meeste koondisel on planeeritud 2 kogumängu kahest ja see on olulisim kriteerium
korraldusõiguse andmisel/ mitteandmisel
Need 2 mängu võivad olla otsustava tähtsusega finaalturniirile pääsu mõttes
Eelarveliselt tähendab “mulli” korraldamine kodus 60 000 - 120 000 Eurot sõltuvalt
sellest, kas pileteid saab müüa.
Finaaltunirile pääsu tagamine tähendab EKL eelarvesse 200K lisarahastust

Otsus:

1) Taotleda meeste koondise novembri akna korraldusõiguse saamist
2) Esitada taotlus Kultuuriministeeriumile ja Tallinna Linnale lisarahastuse
saamiseks ja eelarve miinuse katmiseks.
Poolt 7, vastu 0

VEEBRUAR
Seoses sellega, et:
-

Meeste koondisel on planeeritud võõrsil 2 mängu kahest ja see on olulisim kriteerium
korraldusõiguse andmisel/ mitteandmisel
Need 2 mängu võivad olla otsustava tähtsusega finaalturniirile pääsu mõttes
Eelarveliselt tähendab “mullis” võõrsil osalemine 10 000 kokkuhoidu
Finaalturniirile pääsu tagamine tähendab EKL eelarvesse 200K lisarahastust

Otsus: Anda FIBAl Euroopale teada, et oleme huvitatud, kuid otsuse taotluse esitamiseks
langetame uue taotlusvooru käigus.
Poolt 7, vastu 0

OTSUS 2 - NAISTE KOONDIS
NOVEMBER
Seoses sellega, et:
-

Selleks perioodiks puudub korraldamiseks vajaminev saal
Eelarveliselt tähendab “mulli” korraldamine minimaselelt 122 000 lisakulu

Ettepanek mitte taotleda korraldusõigust
Poolt 7, vastu 0

VEEBRUAR
Seoses sellega, et:
-

Naiste koondisel on planeeritud 1 kodumäng ja 1 võõrsil mäng kahest
Eelarveliselt tähendab “mulli” korraldamine minimaselelt 122 000 lisakulu

Otsus: Mitte taotleda korraldusõigust
Poolt 7, vastu 0

Koosoleku juhataja

Jaak Salumets

Koosoleku protokollija

Keio Kuhi

