Eesti Kergejõustikuliidu juhatuse koosolek
PROTOKOLL
Koht ja aeg: 26. veebruaril 2019, kell 11:00, EKJL sekretariaadi ruumes, Maakri
23, Tallinn
Osalesid: Erich Teigamägi, Jaak Vettik, Kadri Kivine, Urmo Raiend, Raido Mägi, ,
Gerd Kanter, Mart Einasto
Puudusid: Harry Lemberg, Mati Lilliallik, Rein Sokk, Toomas Mälberg
Kutsutud: Sirje Lippe, Kristel Berendsen, Tarmo Rahkama
Päevakord:
1. Riiklike noortespordi rahade jaotus 2019
Peasekretär Sirje Lippe esitas juhatusele kinnitamiseks riikliku noorte
spordimeisterlikkuse rahade jaotuse.
Riiklikust noortespordi toetusest eraldatakse 25% alaliidule noorte
Eesti meistrivõistluste korraldamiseks ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel
osalemiseks,

75%

jaotatakse

klubide

vahel

vastavalt

noortespordirahade jaotuspõhimõtetele. Klubidele jaotatavast summast
eraldatakse 2 000 eurot, mis jaotatakse klubidele välja pärast noorte
tiitlivõistluste lähetusi, tulemuste alusel.
Otsus: Kinnitada riikliku noorte spordimeisterlikkuse raha jaotus
2. Eelarve 2019 projekt
Peasekretär andis ülevaate 2019 eelarve projektist.
2019

aastal

korraldab

Eesti

Kergejõustikuliit

koostöös

Euroopa

Kergejõustikuliiduga Euroopa aastakonverentsi, millise tulud ja kulud
esitatakse eelarve projektis ühe reaga.
Peasekretär tegi ettepaneku eelarve komisjoni kokku kutsumiseks.
Võeti teadmiseks.
3. Saavutusspordi valdkonna toetused
Saavutusspordi juht Kristel Berendsen esitas juhatusele
saavustusspordikomisjoni ettepanekud saavutusspordi valdkonna
toetamiseks:
3.1.

Euroopa võistkondlikud meistrivõistlused (VEM)
•

EOK B, C+, C ja noorte toetuste saajaid eraldi ei toetata;

•

Ühe ala toetuse piirmäär on 500 eur ja see jaotub järgmiselt:
o

Koondise kandidaatide ettevalmistustoetus – Balti MV Eesti
esinumbritele 250 eur;

o

Võistlustel startinud sportlasele 250 eur

Otsus: kinnitada ettepanek
3.2.

Ettepanek VEM koondisesse kuuluvate treenerite toetamiseks:
treeneritele, kellel on koondises kolm või enam sportlast makstakse
ühekordset toetust 300 eur

Otsus: kinnitada ettepanek
3.3.

VEM koondises osalenud sportlaste preemiasüsteem.
Ettepanekut arutatakse uuesti järgmisel juhatuse koosolekul.

3.4.

Euroopa võistkondlikud meistrivõistlused mitmevõistluse Superliiga:
•

EOK B, C+, C ja noorte toetuste saajaid eraldi ei toetata;

•

Koondise kandidaatidele (Rosenberg, Klaup, Jurkatamm)
määrata ettevalmistus toetus 500 eur;

•

Võistluse lõpetanud sportlasele 500 eur;

•

koondise jõudmine kohtadele 1.-3.koht, toetus võistluse
lõpetanud sportlasele 750 eur;

•

koondise jõudmine kohtadele 4.-6.koht, toetus võistluse
lõpetanud sportlasele 500 eur

Otsus: kinnitada ettepanek
3.5.

Treeneri ühekordne ettevalmistustoetus 500 eur määrata järgmistele
EOK C toetuse sportlaste treenerite, kellele ei laiene EOK treeneri
toetus:
•

Mark Mitch/Margus Pirksaaar;

•

Stellan Kjellander;

•

Anne Mägi;

•

Toomas Tarm;

•

Epp Maasik;

•

Jaak ja Maie Uudmäe;

•

Vesteinn Hafsteinsson;

•

Art Arvisto;

•

Heiko Väät

Otsus: kinnitada ettepanek
3.6.

Superliiga koondises osalenud sportlaste preemiasüsteem.
Ettepanekut arutatakse uuesti järgmisel juhatuse koosolekul.

4. Saabuvad üritused
Peasekretär Sirje Lippe andis juhatusele ülevaate lähikuudele toimuvatest
alaliidu poolt korraldatavatest üritustest, kõik üritused on kajastatud EKJL
kalendris.
Ettepanek on kokku kutsuda Eesti Kergejõustikuliidu kevadvolikogu 17.aprillil
2019.
Kiideti heaks.
5. Eesti rekordite kinnitamine
Tehniline komisjon esitas juhatusele kinnitamiseks perioodil jaanuar –
veebruar 2019 püsitatud Eesti rekordid
Otsus: kinnitada rekordid
Järgmine juhatuse koosolek on planeeritud märtsis 2019
Koosoleku juhataja: Erich Teigamägi
Protokollis: Sirje Lippe

