
 

 

Eesti Kergejõustikuliidu juhatuse koosolek 

PROTOKOLL 

Koht ja aeg: 6.mai 2021, kell 11.30–14.00, paralleelselt Hotell Olümpias 

(Liivalaia 33, Tallinn) ja Zoom keskkonnas 

Osalesid kohapeal: Anu Kaljurand, Urmo Raiend, Erich Teigamägi, Jaak Vettik 

Osalesid Zoom keskkonna vahendusel: Mart Einasto, Madis Kallas, Kadri 

Kivine, Harry Lemberg, Mati Lilliallik, Raido Mägi, Toomas Mälberg 

Puudusid: Gerd Kanter 

Kutsutud: Tarmo Rahkama, Peeter Randaru, Kristel Berendsen, Berit Kivisaar 

 

Päevakord: 

1. Ülevaade EKJL kevadvolikogust 

EKJL president Erich Teigamägi andis ülevaate 14. aprillil toimunud 

kevadvolikogust ning andis uutele juhatuse liikmetele ülevaate volikogu 

liikmetest. 

Võeti teadmiseks 

 

2. EKJL 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

EKJL president Erich Teigamägi tutvustas juhatusele EKJL 2020. aasta 

majandusaasta aruannet ning audiitori aruannet ja memo. 

Otsus: Kinnitada EKJL 2020. aasta majandusaasta aruanne 

 

3. Komisjonide ettepanekud kinnitamiseks 

3.1. Tehnilise komisjoni esimees Peeter Randaru esitas kinnitamiseks Eesti 

rekordid 

Otsus: Kinnitada Eesti rekordid 

 

3.2. Tehnilise komisjoni esimees Peeter Randaru andis ülevaate TV10 

olümpiastarti 50. hooaja korraldamisest ning selgitas, et nelja etapi 

asemel on hetkel planeeritud kolm etappi. TV10 olümpiastarti finaal on 

planeeritud septembrikuusse. Juhatuse liige Jaak Vettik tegi 

ettepaneku muuta kavas olevaid alasid ning tõsta 60m tõkkejooks II 

etapilt mujale. 

Võeti teadmiseks 

Lisaks arutati koolide ja spordiüritustel osalemise murekohta, et 

koolisport on piiratud. 



 

 

Ettepanek: Teha Eesti Koolispordi Liidule ametlik avaldus TV10 

olümpiastarti võistlussarja toimumise osas 

Otsus: Teha ametlik avaldus TV10 olümpiastarti võistlussarja 

kohta Eesti Koolispordi Liidule 

 

3.3. Tehnilise komisjoni esimees Peeter Randaru tegi ettepaneku muuta 

ajutiselt Eesti suviste karikavõistluste üldjuhendit. 

Ettepanek: Jätta Eesti suviste karikavõistluste juhendi punktis 11.2. 

toodud alade loetelust 2021. aastal välja naiste ja meeste ning U18 

naiste ja U18 meeste 2000 m takistusjooks ja 4x400 m 

segateatejooks, asendada meeste 800 m jooks 1500 m jooksuga. 

Otsus: Heaks kiita ajutine Eesti suviste karikavõistluste üldjuhendi 

muudatus 

 

3.4. Kutsekomisjoni liige Harry Lemberg tegi ettepaneku toetada ja esitada 

EOK kutsekomisjonile Lisas 1 toodud silmapaistvad ja väga eduka 

treenerikarjääriga vanemtreenerid meistertreeneri EKR 7 kutsetaseme 

omistamiseks, Lisas 2 toodud pikaajalise ja eduka treenerikarjääriga 

meistertreenerid EKR 7 tähtajatu kutsetaseme omistamiseks ja 

valmistada ette ja esitada EOK kutsekomisjonile taotlus 

silmapaistvatele ja pikaajalise eduka treenerikarjääriga treeneritele 

Anne Mägi ja Taivo Mägi eliittreener EKR 8 kutse omistamiseks. 

Ettepanekud: Esitada EOK treenerite kutsekomisjonile Eesti 

Kergejõustikuliidu juhatuse poolt toetuskiri Lisas 1 toodud treeneritele 

EKR 7 kutsetaseme omistamiseks.  Esitada Lisas 2 toodud treenerid 

EKR 7 tähtajatule kutsetasemele ning esitada treenerid Anne ja Taivo 

Mägi EKR 8 kutsetaseme omistamiseks. Täpsustada jooksvalt EKR 7 

kutsetaseme taotlejaid, et nende avaldusi toetada. 

Otsus: Teadmiseks võetud 

Kutsekomisjoni ettepaneku jätkuks arutati varianti, et pensionieas 

tegevtreenerid saaksid tähtajatu kutse, ilma taas taotlemise 

kohustuseta. 

Ettepanek: Konsulteerida enne ettepaneku esitamist teiste 

alaliitudega 

Otsus: teadmiseks võetud 

 



 

 

Juhatuse liige Kadri Kivine tegi ettepaneku Tallinna linnavalitsusele 

järelpäringu esitamise osas. 

Ettepanek: Esitada Tallinna linnavalitsusele järelpäring, et välja 

selgitada, miks ei arvestata alates 2022. aastast Tallinna linna 

spordibaasides abitreener EKR 3 kutset. 

Otsus: Teadmiseks võetud 

4. Ettevalmistus 2021. a. tiitlivõistlusteks 

Saavutusspordi juht Kristel Berendsen andis ülevaate 2021. aasta 

tiitlivõistluste hetkeolukorrast. 

Ettepanek: Lähtuda olümpiakoondise kinnitamisel mitmevõistlejate puhul 

Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (World Athletics) Road to Tokyo 

rankingust ning olümpianormide täitmise tähtaegadest. 

Otsus: Heaks kiidetud 

 

5. Klubide taotlused ja avaldused 

5.1. Jooksuklubi Sarma on esitanud avalduse Eesti Kergejõustikuliidu 

liikmeks astumiseks 

Otsus: Võtta Jooksuklubi Sarma Eesti Kergejõustikuliidu liikmeks 

5.2. Audentese Spordiklubi taotlus Heitjate seeriavõistluse läbiviimise 

toetuseks 

Otsus: Toetada seeriavõistlust 2000 euroga 

5.3. Kestusjooksu komisjoni liikme Toomas Tarmi taotlus 2021.a. 

Staadionijooksu sarja üldvõitjate auhinnarahade toetuseks 

Otsus: Toetada Staadionijooksu sarja, kuid summa täpsustada, kui 

kõikide etappide toimumine on kindel 

5.4. Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi taotlus 56.Gustav Sule 

mälestusvõistluse läbiviimise toetuseks 

Otsus: Toetada võistlust 1500 euroga 

 

6. EKJL komisjonide koosseisud 

EKJL president Erich Teigamägi tutvustas juhatusele EKJL komisjone ja 

nende koosseise. Juhatuse liikmetel on kaks nädalat aega tutvuda 

komisjonidega ning avaldada soovi komisjonis osalemiseks (v.a 

revisjonikomisjon ja sportlaskomisjon). Juhatuse liikmetelt oodatakse 

ettepanekuid komisjonide koosseisude osas. Koosolekul tehti ettepanek 

luua meditsiinikomisjon. 

Võeti teadmiseks 



 

 

7. EKJL sekretariaadi struktuur 

EKJL president Erich Teigamägi tutvustas uutele juhatuse liikmetele EKJL 

sekretariaadi struktuuri ning teavitas juhatust, et EKJL president Erich 

Teigamägi ja peasekretär Sirje Lippe tulevad sekretariaadi struktuuri 

ettepanekuga välja kinnitamiseks järgmisel juhatuse koosolekul. 

Võeti teadmiseks 

 

8. Muud küsimused 

8.1. Juhatuse liige Kadri Kivine küsib Tallinna kergejõustikuhallide ja 

staadionite hetkeolukorra kohta, viidates probleemile, et 

treenimispaikadest on puudus. EKJL president Erich Teigamägi suhtleb 

Kadrioru staadioni juhatajaga ning proovib leida probleemile 

lahenduse. 

8.2. Juhatuse liige Kadri Kivine küsib litsentsitasude kohta. 2020/2021 

sisehooajal ei toimunud U20 ja noorematele vanuseklassidele 

piirangute tõttu Eesti meistrivõistlusi, kuid sportlaste litsentsitasud on 

klubidel makstud terve hooaja eest. Kaaluda U20 ja nooremate 

vanuseklasside Eesti meistrivõistlustel stardimaksu tühistamist.  

8.3. Juhatuse liige Kadri Kivine küsib suviste Eesti täiskasvanute 

meistrivõistluste meistritoetuste kohta. EKJL president Erich Teigamägi 

kinnitab, et suvistel Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel on 

olümpiaaladel ette nähtud meistritoetus nii Eesti meistrile kui ka tema 

treenerile.  

 

 
Järgmine juhatuse koosolek toimub vahemikus 8.-10.juuni 2021 lepitakse kokku 

Doodle´i vahendusel 

 

Koosoleku juhataja: Erich Teigamägi 

Protokollis: Berit Kivisaar 

 


