Eesti Kergejõustikuliidu juhatuse koosoleku
PROTOKOLL
Koht ja aeg: 20. juuni 2019, kell 10:00 – 12:15, EKJL sekretariaadi ruumis,
Maakri 23, Tallinn
Osalejad: Erich Teigamägi, Jaak Vettik, Kadri Kivine, Gerd Kanter, Harry
Lemberg, Rein Sokk, Toomas Mälberg, Raido Mägi
Puudusid: Mart Einasto, Urmo Raiend, Mati Lilliallik
Kutsutud: Sirje Lippe, Kristel Berendsen, Tarmo Rahkama, Peeter Randaru
Päevakord:
1. EKJL majandusseis I kvartal;
Peasekretär

Sirje

Lippe

andis

ülevaate

I

kvartali

majandusseisust.

Kultuurkapitali 8 taotlusest 7 rahuldati. Eelarve investeeringute osa
hõlmab EKJL-i programmide kasutamist ja soetamist, tänu millele on
võimalik võistlustulemused otse meie andmebaasi sisestada. Sportosega
on kohtutud, et nendega koostöös välja töötada kalendrimoodul ning see
võimaldab võistluse korraldajatel ise võistlusi kalendrisse sisestada. Soov
on jõuda ka võistluste kategoriseerimise juurde ning eesmärk on, nii
veebis kui mobiilis näeks ka võistluste live tulemusi.
Võeti teadmiseks
2. Kergejõustikuvõistluste korraldamise reglement;
Tehnilise komisjoni esimees Peeter Randaru andis lühidalt ülevaate
kergejõustikuvõistluste

korraldamise

reglemendist,

mis

on

võrreldes

kehtiva dokumendiga kaasajastatud ning täiendatud. Dokument on läbi
vaadatud tehnilise komisjoni poolt ning nende palve on see juhatusel läbi
töötada ning hiljem kinnitada. Antud reglement on kirjutatud Eesti
meistrivõistluste põhjal, mida EKJL korraldab ning seda võib käsitleda
põhidokumendina, lisaks oleks vaja

koostada

selle

lühem

versioon

väiksemate võistluste korraldamiseks. Põhidokumendile on hea võimalus
viidata.
Juhatus on seisukohal, et antud dokumendi puhul on oluline tõlgendamise
küsimus. Tehniline komisjon peaks reglemendi sõnastama nii, et see oleks
arusaadav ka kõikidele teistele, kes seda loevad, sh. sõnastus ning
erinevate terminite kasutamine (nt. võistlusbaas vs. spordirajatised).
Sirje Lippe saatis reglemendi seletuskirja ka juhatusele laiali.

3. Fotofiniši pakkumised;
Peasekretär Sirje Lippe andis ülevaate investeeringutest, mis erinevate
võistlussüsteemidega EKJL-l on plaanis teha.
Fotofiniši pakkumised on alaliit saanud 2 ettevõttelt: Swisstime ja Lynx,
viimase valelähteandurid on alaliidul eelmisel aastal ka soetatud. Uus
elektriaeg ei jää ühegi staadioni juurde, vaid see on EKJL oma ja siis liigub
vastavalt vajadusele võistluspaikadesse. Võimalik on tulevikus seda ka
välja rentida, aga see pole hetkel prioriteet. Juurde on plaanitud fotofiniši
pildi näitamine suurel ekraanil.
Uue kodulehe teenusepakkujatest on hetkel 3 pakkumist laual: Art Media
Agency, Neway ja Taevas. Eesmärk uue kodulehe valmimisajaks on
1.jaanuar 2020.
Eesti meistrivõistlusteks 2019.aasta suvel on alaliidul soov saada live
tulemuste võimalus. Sirje andis lühidalt ülevaate kohtumisest Margus
Ernitsaga, kes on välja töötanud app’i, mille abil on võimalik võistlustel
live tulemusi jälgida.
Juhatus kiitis otsuse heaks fotofiniši ostmiseks.
4. Ülevaade saabuvatest tiitlivõistlustest;
Kristel Berendsen andis ülevaate Euroopa Mängude koondisest ning
võistluskorraldusest. Samuti anti ülevaade Eestit esindavast koondisest
Superliigal, U23 EM-l Rootsis ning U20 EM-l Rootsis. Kristel andis ülevaate
VEM toetustest peale Balti Meistrivõistlusi. Sportlasi vaadatakse võrdselt
ning need, kes saavad EOK toetust, saavad ka ikkagi alaliidu poolset VEMi
toetust. Kristel Berendsen andis ülevaate ka Superliiga ning VEMi
toetussüsteemidest.
Sportlased said 250 eurot Balti MV võistlemise eest ning samuti saavad
250 eurot VEM-il võistlemise eest.
Juhatuse liikmed on seisukohal, et toetust peaks jagama ka treeneritele.
Juhatus kinnitas sportlaste toetused ning on seisukohal, et treeneritele
tuleks tasuda 50% sportlastele jagatavast summast. Kui sportlase esikoht
saab 300€, siis treener saab 150€. Eelarve on 10 000 eurot selle
võistluse(VEM) toetuseks. Treeneritele 150,100 ja 50 eurot. Sportlased
300, 200 ja 100. Teatejooksud on x2 ja jagada 4 (1.koht 150, 2.koht 100,
3.koht 50).

5. Klubide ja sportlaste taotlused;
Põlva

Kergejõustikuklubi

lõpetab

tegevuse

ning

soovib

liikmesklubi

nimekirjast välja astuda.
Juhatus otsustas toetada Uno Palu mitmevõistlust 300 euroga ning
Heitjate Seeriavõistlust 2000 euroga.
6. Muud küsimused
Juhatus kinnitas Eesti rekordid.
Juhatus kinnitas Eesti meistrivõistluste 2019 ajakava.
Euroopa Kergejõustikuliit on teinud ettepaneku tõsta talvine mitmevõistlus
järgmisele tasemele.
Juhatus on seisukohal, et EKVA-le teha kiri, et liikmemaksu maksmiseks
antakse aega ning kui ei maksa, siis juhatus kaalub liikmete hulgast välja
arvamist.

Koosoleku juhataja: Erich Teigamägi
Protokollija: Merlyn Lipp

