Eesti Kergejõustikuliidu juhatuse koosolek
PROTOKOLL
Koht ja aeg: 13. detsembril 2017, kell 11:00 – 13:45, Eesti Kergejõustikuliidu
sekretariaadi ruumes, Maakri 23 Tallinnas
Osalesid: Erich Teigamägi, Jaak Vettik, Urmo Raiend, Kadri Kivine, Mart Einasto,
Harry Lemberg, Mati Lilliallik, Gerd Kanter
Puudusid: Toomas Mälberg, Raido Mägi, Rein Sokk
Kutsutud: Sirje Lippe, Kristel Berendsen, Peeter Randaru
Päevakord:
1. Treenerikutse andmise kord
Peasekretär andis ülevaate kogu muutuste protsessist. Lähiajal valmivad
uuendatud

kutse

andmisega

seonduvad

dokumendid

ja

esitatakse

kinnitamiseks juhatusele jaanuaris 2018.
Juhatus andis peasekretärile volitused protsessiga jätkamiseks.
2. Sportlaskomisjoni statuudi kinnitamine
Saavutusspordi juht Kristel Berendsen tutvustas juhatusele kinnitamiseks
Eesti Kergejõustikuliidu sportlaskomisjoni reglementi.
Erandkorras

valitakse

esimese

komisjoni

koosseis

talvistel

Eesti

meistrivõistlustel.
Otsus: kinnitada reglement
3. Noortespordi komisjoni reglemendi kinnitamine
3.1.

Juhatuse liige Kadri Kivine esitas juhatusele kinnitamiseks noortespordi
komisjoni reglemendi ja teavitas, et noortespordi komisjoni esimeheks on
valitud Heiko Väät.
Noortespordi komisjoni protokollid avaldatakse alaliidu kodulehel
Otsus: kinnitada reglement

3.2.

Saavutusspordi juht Kristel Berendsen esitas juhatusele kinnitamiseks
saavutusspordi komisjoni reglemendi
Otsus: kinnitada reglement

4. Eesti meistrivõistluste üldjuhendi ja karikavõistluste juhendite kinnitamine
4.1.

Saavutusspordi juht Kristel Berendsen tutvustas võistluste juhendites
tehtud

muudatusi

ja andis ülevaate klubidelt laekunud ettepanekute

kohta.
Otsus: kinnitada 2018 Eesti meistrivõistluste üldjuhend ja karikavõistluste
juhend.

4.2.

Juhatusele tutvustati Eesti talviste meistrivõistluste osavõtunorme.
Juhatuse ettepanek: lisada ka suvised tulemused kõrvalaladena.
Võeti teadmiseks.

4.3.

Sekretariaat koostöös Kohtunike Koguga on välja töötanud juhendite
muutmise korra, mis määratleb ära juhendi muudatuste esitamise korra ja
tähtajad.
Otsus: kinnitada juhendite muutmise kord

5. 2018.a. võistluskalendri muudatused
5.1.

Sekretariaati on esitatud järgmised muudatused võistluskalendrisse:


26.05.2018 Eesti teatejooksude meistrivõistlusted;



02.06.2018 Eesti noorte teatejooksude meistrivõistlused;



muuta võistluskalendris Eesti meistrivõistlused kahe päevaseks

Otsus: kinnitada võistluskalendri muudatused
5.2.

Heidete alarühm on pöördunud alaliidu juhatusel poole ettepanekuga
taastata Eesti talvised karikavõistlused vasaraheites ja kuupäevaks on
pakutud 04.02.2018, võistluspaiga osas käivad läbirääkimised
Otsus: toetada ettepanekut

5.3.

Kestvusalade komisjon pöördub juhatuse poole ettepaekuga alustada 2018.
aastal

U20

vanuseklassi

10

km

maantejookus

meistrivõistluste

korraldamisega. Võistlused viiakse läbi Pärnu Kahe Silla jooksu raames
02.09.2018.
Otsus: toetada ettepanekut
6. EKJL arengukava ja strateegia välja töötamise tegevuskava.
President Erich Teigamägi tegi ettepaneku juhatuse liikmetele koguneda 19.
jaanuaril

2018

arengukava

ümarlauaks.

Ümarlauale

kutsutakse

ka

sekretariaadi töötajad.
Kiideti heaks
7. Klubide taotlused


MTÜ Karksi Sport taotlus alaliidu liikmeks astumiseks
Otsus: võtta MTÜ Karksi Sport Eesti Kergejõustikuliidu liikmeks



SK Altius taotlus Karel Leetsaar mälestusvõistlus toetamiseks
Otsus: toetada võistlust 300 euroga



Audentes Spordiklubi taotlus täiendava toetuse saamiseks Euroopa
U20 klubide karikavõistlustel osalemiseks
Otsus: mitte toetada



Sparta

Spordiklubi

taotlus

osalemiseks

Euroopa

klubide

krossijooksu karikavõistlustel
Otsus: mitte toetada


SÜKK taotlus
Edasi lükata jaanuar 2018 juhatussse

8. Saavutusspordikomisjoni ja noortekomisjoni ettepanekud


UTILITASE järelkasvu tiim 2018
Otsus: kinnitada



Lähetuste võistkondade esindajad
Otsus: kinnitada esindajad



Euroopa talviste heidete karikavõistlustel 2018 osalemine
Otsus: toetada võistlust 2500 euroga



Valgevene Kergejõustikuliidu poolt korraldatav U20 maavõistluse
24.-16.veebruar 2018
Ettepanek: lähetatavate sportlaste ja treenerite omafinantseering
osalmiseks on 200 eurot
Otsus: kiita heaks



Saavutusspordi juhi ettepanek lisada Jekaterina Patjuki toetust
saavate sportlaste nimekirja
Otsus: stipendium alates detsembrist 300 eurot



Euroopa mitmevõistlused meistrivõistlused Superliiga toetused
Otsus: kinnitada saavutusspordi juhi ettepanek

9. Muud teemad


Eesti meistrivõistluste punktiarvestused
Ettepanekud: moodustada töörühm ja töötada välja täiendatud
punktide arvestamise kord



Eesti rekordi 2017
Otsus: kinnitada Eesti rekordid seisuga 13.12.2018

Koosoleku juhataja: Erich Teigamägi
Protokollis: Sirje Lippe

