Eesti Kergejõustikuliidu juhatuse koosolek
PROTOKOLL
Koht ja aeg: 19. septembril 2017, kell 11:00 – 13:45, Hotell Olümpia
konverentsikeskus, Lambda saal
Osalesid: Erich Teigamägi, Jaak Vettik, Harry Lemberg, Urmo Raiend, Raido
Mägi, Mati Lilliallik, Kadri Kivine, Gerd Kanter, Rein Sokk
Puudusid: Toomas Mälberg, Mart Einasto
Kutsutud: Sirje Lippe, Kristel Berendsen, Silvi Kask, Peeter Randaru
Päevakord:
1. Võistluskalender, projekt 2018.a.
Võistluste

korraldaja

võistluskalendri

Silvi

projekti.

Kergejõustikuliidu

Kask

tutvustas

Kalendriprojekt

laiendatud

on

juhatusele
olnud

2018.a.

arutlusel

saavutusspordikomisjonis.

Eesti
Balti

meistrivõistlused kinnitati Balti riikide alaliitude kohtumisel.
Ettepanek: jätta ära täiskasvanute teatejooksude meistrivõistlused ja
lisada 4x100m ja 4x400m teatejooksud Eesti meistrivõistluste ja Eesti
Karikavõistluste kavasse.
Ettepanek

noorte

teatejooksude

juhendi

koostamisel

välja

võtta

meistrivõistlused

Leedu

tõkkejooksud ja lisada 4 x 400m segateatejooks.
Otsus: kinnitada ettepanek
Ettepanek:

korraldada

20km

maantekäimise

meistrivõistluste raames, 50km maanteekäimise meistrivõistlusi mitte
korraldada.
Otsus: kinnitada ettepanek
Juhatuses arutatud kalendri

projekt saadetakse

klubidele, kirjalikud

ettepanekud ja kommentaarid tuleb saata alaliidu sekretariaati 29.
septembriks.
Kiideti heaks.
2. Võistluste juhendid ja reglemendid
Alaliidu sekretariaat kutsub kokku juhendite komisjoni ja juhatusele
esitatakse juhendid (sh. reglemendid) kinnitamiseks hiljemalt oktoobris.
2018 aastast toimub võistlustele registreerimine ainult online süsteemi
kaudu.
Kiideti heaks

3. Saavutusspordi rahastamine
Peasekretär tutvustas 29. augustil Eesti Olümpiakomitees kinnitatud
toetuste saadajaid ja toetuste suurusi.
B-taseme sportlastega on sõlmitud toetuslepingud.
Ettepanek:

C-taseme

sportlastele

eraldatud

toetus

makstakse

välja

stipendiumina
Otsus: Kinnitada ettepanek kuni 2017 aasta lõpuni
Ettepanek: lisada toetuse saajate nimekirja Liina Tšernov, kes on täitnud
ka 2018 Euroopa meistrivõistluste normi
Otsus: kinnitada ettepanek kuni 2017 aasta lõpuni.
2018 aasta saavutusspordi rahastamise süsteem töötatakse välja ja
esitatakse juhatusele kinnitamiseks hiljemalt novembris.
Kiideti heaks.
4. Tiitlivõistluste lähetustingimused
Saavutusspordijuht tutvustas 2018 aasta rahvusvaheliste tiitlivõistluste
normatiive: sise-MM, U20 MM, U18 EM ja EM (v.a maraton). Lisaks toimub
ka poolmaratoni MM, millisele pole Rahvusvaheline Kergejõustikuliit normi
kehtestanud.
Kestvusalade vastutav treener Toomas Tarm ja juhatuse liige Harry
Lemberg tegid juhatusele järgmise ettepaneku:


kehtestada Eesti Kergejõustikuliidu normatiiviks poolmaratoni MM
naistele 1.17 ja meestel 1.06;
Eesti Kergejõustikuliit saab lähetada kuni 5 mees- ja 5
naissportlast, võistkondlikku arvestust peetakse meest- ja
naisteklassis eraldi ja arvesse läheb 3 parima jooksja tulemus.
Otsus: kinnitada ettepanek



kehtestada

Eesti

meistrivõistlustel

Kergejõustikuliidu
maratonis

naistele

normatiiviks
2.45

ja

Euroopa

meestel

2.19,

omafintseeringuga antakse võimalus võistleda naistel ajaga 2.47 ja
meestel 2.21. Juhul kui sportlane täidab EM normi maratonis enne
poolmaratoni MM, siis antakse talle võimalus osaleda poolmaratoni
MM-il
Otsus: kinnitada ettepanek


lähetada

10.

detsembril

murdmaajooksu
noormeeste

2017.a.

meistrivõistlustele

4-liikmeline

toimuvale
Samorini,

koondis.

SPAR

Euroopa

Slovakiasse

Koondise

U20

lähetamise

eeltingimuseks, et kandidaadid osalevad 14. oktoobril toimuval
Eesti murdmaajooksu karikavõistlustel.
Kiideti heaks
Juhatuse tegi sekretariaadile üleandeks koostöös saavutusspordikomisjoni
ja

noortekomisjoniga

välja

töötada

2018

aasta

rahvusvaheliste

tiitlivõistluste lähetustingimused ja normitäitmise perioodid hiljemalt 2017
novembrikuu juhatuse koosolekuks.
Kiideti heaks
5. Klubide taotlused ja avaldused


Tartu Ülikooli ASK ja Spordiürituste Korraldamise Klubi taotlus
Pärnu Rannastaadioni võistluse toetamiseks
Otsus: toetada võistlust 3000 EURiga



Uue klubi „SK Kiirus“ liikmeks astumise avaldus
Otsus: võtta uus klubi vastu EKJL liikmeks.



Fred Kudu stipendiumi statuudi ajakohastamine
Otsus: kiita heaks muudatused ettepanekud, millised olid tehtud.



MTÜ Ants Paju nimelise fondi taotlus mälestuspingi toetamiseks
Otsus: toetada 350 euroga

6. Eesti rekordite kinnitamine
Otsus: kinnitada Eesti rekordid seisuga 17. september 2017
7. Olulised kuupäevad
Juhatusele esitati kinnitamiseks alaliidu ürituste kuupäevad


Treenerite aastakonverents – 10.-11. november (Tallink Pirita SPA
hotell, Aegna saal, Purje 9);



Sügisvolikogu – 11. november (Tallink Pirita SPA hotell, Aegna saal,
Purje 9);



„Kergejõustiku aastaauhinnad 2017“ - 24.november (Kalevi
Spordihall, Juhkentali 12)

Otsus: kinnitada ürituste kuupäevad
Järgmine juhatuse koosolek toimub 42.nädalal, ettepanek konkreetse aja ja koha
osas saadetakse meili teel.
Koosoleku juhataja: Erich Teigamägi
Protokollis: Sirje Lippe

