
 

 

Eesti Kergejõustikuliidu juhatuse koosolek 

PROTOKOLL 

Koht ja aeg: 04.märtsil 2020, kell 11:00- 14:45, Radisson Blu Olümpia 
konverentsikeskuses Liivalaia 33,  Tallinn 

Osalesid: Erich Teigamägi, Jaak Vettik, Kadri Kivine, Urmo Raiend, Mati Lilliallik 

Raido Mägi, Harry Lemberg, Gerd Kanter ja Mart Einasto 

Puudusid: Rein Sokk ja Toomas Mälberg 

Kutsutud: Sirje Lippe, Kristel Berendsen, Peeter Randaru, Tarmo Rahkama 

 

Päevakord: 

1. EKJL kevadvolikogu kuupäeva ja päevakorra projekti kinnitamine 

Ettepanek: kutsuda kokku EKJL kevadvolikogu 17.aprillil ja kinnitada 

päevakorra projekt 

Otsus: kinnitada kevadvolikogu kuupäev ja päevakorra projekt 

 

2. Kokkuvõte Audentese Spordigümnaasiumi treenerite konkursist 

Peasekretär Sirje Lippe andis ülevaate Audentese Spordigümnaasiumi 

treenerite konkursist ja planeeritavatest muutustest töökorralduses. Lisaks 

informeeriti juhatust ka õppursportlaste konkursist. 

Võeti teadmiseks 

 

3. Kohtumine EOK presidendikandidaatide Urmas Sõõrumaaga ja Tõnu 

Tõnistega 

Juhatus kuulas ära mõlema kandidaadi ettekanded ja kandidaadid vastasid 

juhatuse liikmete küsimustele. 

 

4. Kandidaadid EOK presidendi ja juhtivorganite valmiseks 

4.1. Eesti Kergejõustikuliidu juhatus arutas kandidaadi esitamist EOK 

presidendi valmiseks. 

Ettepanek: presidendi kandidaadi esitamiseks korraldatakse kirjalik 

juhatuse koosolek, et selgitada välja presidendikandidaadi eelistus. EKJL 

otsus avalikustatakse ennem 18. märtsi. 

Otsus: kinnitada ettepanek 

 

 

 



 

 

4.2. Eesti Kergejõustikuliidu juhatus arutas kandidaatide esitamist EOK 

juhtivorganitesse valimiseks 

Ettepanek: esitada asepresidendi kandidaatideks Gerd Kanter ja Erich 

Teigamägi 

Otsus: kinnitada ettepanek 

Ettepanek: esitada täitevkomitee liikme kandidaadiks Erki Nool peale tema 

poolse nõusoleku saamist 

Otsus: oodatakse ära Erki Noole nõusolek kandideerimiseks 

Ettepanek: esitada esindajate kogu liikme kandidaadiks peasekretär Sirje 

Lippe 

Otsus: kinnitada ettepanek 

 

5.  Kergejõustiku 2019/2020 sisehooaja kokkuvõte  

Peasekretär esitas juhatusele ülevaate stardimaksude kogumisest, 

toimunud rahvusvahelistest võistlustest. 

Saavutusspordi juht esitas juhatusele kergejõustiklaste tulemuste võrdluse 

World Athletics punktitabeliga. 

Ettepanek: määrata saavutusspordi toetused sportlastele v.a. EOK A, B ja 

C- toetuse saajad, kes täidavad EM normid, saavad kõik stipendiumi 

5*300 EUR (sõltumata normi täitmise kuupäevast) ja peale osalemist EM-il 

treeningtoetus 1500 EUR ( 1000 EUR sportlasele, 500 EUR treenerile). 

Otsus: kinnitada ettepanek 

 

6. Noortespordikomisjoni ettepanekud  

6.1. Noortespordikomisjon esitas juhatusele ettepanekud riikliku 

noortespordi toetuste jaotamise korra ning EMV saavutuspunktide 

tabeli tõlgendamiseks. 

Ettepanekud: 

• 2019.a arvestuses maksta meisterlikkuse toetust tiitlivõistlustel 

osalenud teatejooksumeeskondadele rahvusvaheliselt ning 

Kultuuriministeeriumi poolt alaliitudele eraldatava 

noortesporditoetuste määruse järgi käibel oleva valemi järgi 2 

korda üksikala eest ette nähtud preemia jagatud 4-ga vastavalt 

saavutatud kohale; 

• 2019.a arvestuses Balti noorte MV osalenud 

teatejooksumeeskondadele meisterlikkuse toetust mitte arvestada; 



 

 

• 2019.a arvestuses kohaldada Balti MV mitmevõistluse puhul 

meisterlikkuse eest makstavat preemiat koefitsendiga 1,5 korda 

üksikala summa; 

• 2019.a. klubide punktide ja rahade jaotuse arvestusse mitte 

arvestada EMV raames või eraldi võistlusena peetud teatejookse, 

10km maanteejooksu, ekideni. Kõik teised EMV saavutuspunktide 

tabelisse kantud võistluste raames toimunud võistlused ja 

võistluste kavas olnud võistlusalad kuuluvad punktide ja 

noortespordi rahade jaotuse arvestusse, sh. 10000m jooks, 20 ja 

50km käimine, maraton ja poolmaraton, mis on olümpiaalad ning 

EMV juhendi järgi kuuluvad EMV programmi, kuid peetakse eraldi 

võistlusena; 

  Otsus: kinnitada ettepanek 

  

6.2. 2021 noorte tiitlivõistluste lähetustingimused 

EKJL saavutusspordijuhi ettepanek noortespordikomisjonile: lisada alates 

järgnevast hooajast noorte tiitlivõistluste lähetustingimustesse punkt, et 

juhul, kui noorte tiitlivõistlus toimub Eestis, pole otstarbekas kohaldada 

lähetustingimustes piirangut, et noor, kes on täitnud kahe samal hooajal 

toimuva tiitlivõistluse normatiivi, peab tegema valiku kumba vanuseklassi 

tiitlivõistlusel sportlane osaleda soovib. 

NSK otsus: toetada saavutusspordijuhi ettepanekut ja teha juhatusele 

ettepanek lähetustingimuste muudatuste kinnitamiseks. 

Otsus: kinnitada muudatus 

 

Noortespordikomisjoni muud ettepanekud võetakse arutusele järgmistele 

koosolekutel, protokoll edastataks EKJL saavutusspordijuhile, EKJL 

saavutusspordikomisjonile, EKJL tehnilisele komisjonile, EKJL kestvusalade 

komisjonile. 

 

7. Eesti rekordite kinnitamine 

 Otsus: kinnitada Eesti rekordid 

 

 

 

 

 



 

 

8. Muud küsimused 

• Esitada olümpiavõitjad Erki Nool ja Gerd Kanter EOK auliikme nimetuse 

saamiseks 

Otsus: kinnitada ettepanek ja peasekretäril valmistada ette taotluse 

dokumendid 

 

Järgmine juhatuse koosolek on planeeritud 17. aprill 2020 

 

Koosoleku juhataja: Erich Teigamägi 

Protokollis: Sirje Lippe 

 


