
 

 

Eesti Kergejõustikuliidu juhatuse koosolek 

PROTOKOLL 

Koht ja aeg: 09. juuni 2021, kell 11.00 – 13.30, paralleelselt Hotell Olümpias 

(Liivalaia 33, Tallinn) ja Zoom keskkonnas 

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

Raido Mägi, Mart Einasto, Mati Lilliallik, Toomas Mälberg 

Osalesid Zoom keskkonna vahendusel: Madis Kallas, Kadri Kivine, Harry 

Lemberg 

Puudusid: Gerd Kanter 

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

 

Päevakord: 

1. EU23CH ja EU20CH ettevalmistusest 

President Erich Teigamägi andis ülevaate kahe järjestikku toimuva 

tiitlivõistluse ettevalmistustest ja tegevustest. Tegemist on suure 

väljakutsega, aga nii Kultuuriministeerium kui Tallinna linnavalitsus on 

juba rahastamise otsused teinud. 

Juhatusele esitati mõlema võistluse eelarved ja korralduskomitee koosseis. 

Võeti teadmiseks 

 

2. Lähetustingimused EU20CH ja EU23CH 

2.1. Saavutusspordi juht Kristel Berendsen esitas juhatuse kinnitamiseks 

EU20CH lähetustingimused: 

• Sportlane, kellel on EA norm täidetud 2021. või 2020. aastal – 100 

% alaliidu finantseering 

• Sportlane, kellel on EKJL norm täidetud 2021. aastal – Eesti 

Kergejõustikuliit taotleb võistluste delegaadilt osalemiseks WILD 

kaarti. 

WILD kaarti saab taotleda üksnes juhul, kui võistlusalal pole Eestist 

ühtegi EA normitäitjat. Kui EKJL normitäitjaid on alal rohkem kui 1, 

taotletakse WILD kaart 2021 edetabeli parimale. Lõpliku otsuse 

võistlema pääsemiseks teeb EA võistluste tehniline delegaat. 

NB! WILD kaardi taotlemise soovist peab sportlane, tema treener või 

klubi teavitama EKJL saavutusspordi juhti Kristel Berendseni hiljemalt 

4. juuliks ja WILD kaardi saamisel on sportlase omafinantseering 300 € 

(klubi esitab alaliidule sportlase omafinantseeringu kinnituse). 



 

 

*Kui sportlane saavutab koha 12 parema hulgas või täidab võistluste 

normi, siis omafinantseeringut ei rakendata. 

Oluline lisainfo! Kõik võistlevad sportlased peavad elama vastavalt 

COVID protokollile võistluste ametlikus hotellis ning läbima 

kohustuslikud testimised kogu võistlusperioodi (14.-18.juuli) jooksul. 

Otsus: kinnitada EU20CH lähetustingimused 

 

2.2.  EU23CH lähetustingimused 

• Sportlane, kellel on EA norm täidetud 2021. või 2020. aastal – 100 

% alaliidu finantseering 

• Sportlane, kellel on EKJL norm täidetud 2021. aastal – Eesti 

Kergejõustikuliit taotleb võistluste delegaadilt osalemiseks WILD 

kaarti. 

WILD kaarti saab taotleda üksnes juhul, kui võistlusalal pole Eestist 

ühtegi EA normitäitjat. Kui EKJL normitäitjaid on alal rohkem kui 1, 

taotletakse WILD kaart 2021 edetabeli parimale. Lõpliku otsuse 

võistlema pääsemiseks teeb EA võistluste delegaat. 

NB! WILD kaardi taotlemise soovist peab sportlane, tema treener või 

klubi teavitama EKJL saavutusspordi juhti Kristel Berendseni hiljemalt 

27. juuniks ja WILD kaardi saamisel on sportlase omafinantseering 300 

€ (klubi esitab alaliidule sportlase omafinantseeringu kinnituse). 

*Kui sportlane saavutab koha 12 parema hulgas või täidab võistluste 

normi, siis omafinantseeringut ei rakendata. 

Oluline lisainfo! Kõik võistlevad sportlased peavad elama vastavalt 

COVID protokollile võistluste ametlikus hotellis ning läbima 

kohustuslikud testimised kogu võistlusperioodi (7.-11.juuli) jooksul. 

Otsus: kinnitada EU23CH lähetustingimused 

 

3. Komisjonide kinnitamine 

President Erich Teigamägi esitas juhatusele kinnitamiseks uute 

komisjonide koosseisud. Koosseisude kinnitamine lükati edasi ja 

juhatuse liikmed saavad teha ettepanekuid kuni 28.juunini 2021. 

Võeti teadmiseks 

 

 

 

  



 

 

4. EKJL sekretariaadi struktuuri kinnitamine 

President Erich Teigamägi tutvustas juhatusele hetkel kehtivat 

sekretariaadi struktuuri ja tegi ettepaneku seoses töömahtude tõusuga 

luua täiendav büroojuhi ametikoht. Juhatus palus kaaluda veel 

ametinimetust, mis vastaks tööülesannetele. 

Otsus: luua täiendav ametikoht ja kinnitada uus struktuur 

 

5. Kalendri muudatuste kinnitamine 

Tehniline komisjon esitas juhatuse kinnitamiseks uuendatud 

võistluskalendri koos muudatustega. 

Otsus: kinnitada kalendrimuudatused 

 

6. Muud küsimused 

• Eesti rekordid kinnitamiseks  

Tehniline komisjon esitas juhatusel kinnitamiseks Eesti rekordid 

  Otsus: kinnitada rekordid 

 

 

 

Koosoleku juhataja: Erich Teigamägi 

Protokollis: Sirje Lippe 


