Eesti Kergejõustikuliidu juhatuse koosolek
PROTOKOLL
Koht ja aeg: 05.veebruaril 2020, kell 11:00- 13:00, Eesti Kergejõustikuliidu
sekretariaadi ruumes, Maakri 23, Tallinn
Osalesid: Erich Teigamägi, Jaak Vettik, Kadri Kivine, Urmo Raiend, Mati Lilliallik
(Skype), Raido Mägi (Skype), Harry Lemberg (Skype) ja Mart Einasto
Puudusid: Rein Sokk ja Gerd Kanter
Kutsutud: Sirje Lippe, Kristel Berendsen, Peeter Randaru
Päevakord:
1. Saavutusspordi toetused aastal 2020
Saavutusspordijuht

Kristel

Berendsen

esitas

juhatusele

järgmised

ettepanekud:
•

määrata

sportlastele,

kes

jagavad

EOK

C-taseme

toetust

täiendavad treeningtoetused ja toetused treeneritele.
Otsus: kinnitada ettepanek
•

määrata 2019. aastal Euroopa meistrivõistluste normi täitnud
sportlastele treeningtoetused vastavalt eelmise aasta tulemustele

Otsus: lükata toetuste kinnitamine edasi ja saavutusspordijuht esitab
juhatusele peale sisehooaja lõppu sportlaste tulemuste võrdluse World
Athleticsi punktitabeliga
2. Noortespordi rahade jaotuse kinnitamine aastaks 2020
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.
Otsus: Kinnitada riikliku noorte spordimeisterlikkuse raha jaotus
3. UTILITAS järelkasvutiimi koosseisu kinnitamine aastaks 2020
Saavutusspordijuht Kristel Berendsen esitas juhatusele kinnitamiseks
UTILITAS järelkasvutiimi koosseisu.

Juhatus lisas täiendavalt järelkasvutiimi Karl Erik Nazarovi.
Otsus: kinnitada UTILITAS järelkasvutiim koosseisus: Johannes Erm, Karl
Erik Nazarov, Kreete Verlin, Jander Heil, Hans – Christian Hausenberg,
Risto Lillemets, Margit Kalk.
Juhatus tegi ettepaneku vaadata üle UTILITAS järelkasvutiimi reglement ja
esitada juhatusele kinnitamiseks
Võeti teadmiseks
4. Tiitlivõistluste lähetustingimuste täiendamine
Saavutusspordijuht Kristel Berendsen esitas juhatusele kinnitamiseks
täiendatud rahvusvaheliste tiitlivõistluste lähetustingimused:
Euroopa krossijooksu meistrivõistlused – Dublin, Iirimaa
Lähetamine alaliidu kulul:
•

Hooajal World Athletics punktitabeli alusel lähimal alal minimaalne
punktisumma: (U20 - 800p; U23 - 850p; täiskasvanud - 950p);

•

Osalemine sügisesel Eesti KV-l krossijooksus;

•

Kestvusjooksu alarühma otsus

Lähetamine omaosalusega:
•

Oma vanuseklassi parim EKV krossijooksus;

•

Kestvusjooksu alarühma otsus.

Otsus: kinnitada täiendatud lähetustingimused
5. Kalendrimuudatuste arutelu
Tehniline

komisjon

esitas

juhatusele

kinnitamiseks

muudatused

võistluskalendris
Otsus: kinnitada täiendatud asukohtadega võistluskalender ja avaldada
informatsioon koheselt alaliidu kodulehel
6. EKJL 2019.a. majandusaasta auditeerimine
Eelarvekomisjoni esitas juhatusele ettepaneku muuta varude kajastamise
arvestuspõhimõtteid ja jätkata laoarvestust bilansiväliselt.
Põhjendus: Lähtuvalt varudes kajastatud spordivarustuse olemusest ja
kasutamisotstarbest

on

otsustatud

raamatupidamislikult

teha

nende

kajastamine jooksvalt edaspidi perioodikuludes. Spordivarustuse osas
jätkub

eraldi

arvestus

bilansiväliselt

ja

regulaarne

inventeerimine

veendumaks,

et

vajalik

varustuse

maht

on

olemas

võistkondadel

võistlustel osalemiseks.
Otsus: Kanda varudes kajastatud laojääk kuludesse seisuga 31.12.2019
ja edaspidi jätkata laoarvestust bilansiväliselt
7. Klubide taotlused
•

MTÜ Sooru Arendus Spordiklubi Beaversi avaldus liikmelisuse
lõpetamiseks

Otsus: rahuldada avaldus ja arvata klubi alaliidu liikmeskonnas välja
8. Muud küsimused
•

Tehniline komisjon esitas juhastusele kinnitamiseks Eesti rekordid

Otsus: kinnitada Eesti rekordid
•

Kergejõustikuvõistluste korraldamise reglemendi ja seletuskirja
kinnitamine.
Tehniline

komisjon

on

välja

töötanud

kergejõustikuvõistluste

korraldamise reglemendi ja seletuskirja
Otsus: kinnitada dokumendid ja avaldada alaliidu kodulehel
Järgmine juhatuse koosolek on planeeritud 04. märtsil 2020
Koosoleku juhataja: Erich Teigamägi
Protokollis: Sirje Lippe

