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Koosoleku päevakord:
1. Ülevaade EIL sportlaste selleaastastest saavutustest
2. EIL kommunikatsioonitegevus 2016 vahekokkuvõte Callisto OÜ-lt
3. Aasta lõpetamisega seonduvast
4. 2017.aasta esialgsed plaanid
5. Muud küsimused
PUNKT 1
S. Falkenberg annab ülevaate meie sportlaste saavutustest aastal 2016
Egert Jõesaar täitis Rioga endale seatud eesmärgi, rohkemat ei oleks saanud tahtagi temalt.
Tennisistidest on kolm, kes on hetkel väga arvestataval tasemel. Viljar Villiste ja Mait Mätas
lähevad ka järgmisel nädalal Rootsi võistlema. Nende areng on selgelt näha.
Parapurjetaja on samuti võistlustel osalenud, kuid tema etteasted on olnud pigem kesised.
Väga positiivne oli Mari-Liis Juuli ootamatu pääsemine paraolümpiale, kus tal läks kokkuvõttes
hästi. Laskja Helmut Mänd on tänaseks spordi tegemise lõpetanud, viimane võistlus oli kevadel,
kus ta ei suutnud kahjuks Rio mängude normi täita. Vehklejatel on hästi läinud sel aastal, parim
saavutus on kaks kolmandat kohta MK etapilt. Curlingumängijad on samuti aktiivselt võistelnud
ning meie istevõrkpallurid osalesid Tallinnas korraldatud turniiril.
R. Vakra uurib, kas meie osaleme Rahvusvahelise Tennise Liidu üritustel ja konverentsidel, kus
meil oleks võimalik kaasa rääkida klassifitseerimise süsteemi osas. Kas me saaksime Eesti
Tennise Liidu kaudu tõstatada selle teema? Hetkel on kõrvaltvaataja jaoks ratastoolitennise
klassisüsteem arusaamatu ja pigem ebaõiglane.
V. Marjak uurib, mis on saanud meie paadi müügist lätlastele. S.Falkenberg täpsustab, et lätlased
on endiselt huvitatud, kuid neil ei ole veel vajalikku raha koos ja nad saadavad hetkel paadi meile
tagasi.
Otsus 2016-41/12: Falkenberg räägib Tennise Liiduga ettepaneku tegemisest ITF-le.

PUNKT 2
S. Falkenberg tutvustab Callisto OÜ koostatud vahekokkuvõtet Eesti Invaspordi Liidu
kommunikatsioonitegevusest aastal 2016
Kokku 419 kajastust, mis on ilmunud koostöös Callisto OÜ-ga. Siia hulka kuuluvad ka raadio ning
televisioon. Kokkuvõttes on kajastused tõusnud ja koostöö jätkub ka kindlasti tulevikus.
Plaanis on veel sel aastal ratastoolitennise koolituse ja ratastoolicurlingu MM kvalifikatsiooni
kajastamine. Toimuvad Raadio4-s meie liidu ja spordialade tutvustused.

PUNKT 3
S. Falkenberg räägib spordiaasta lõpetamisega seonduvatest plaanidest
Aastaraamatu formaat läheb muutmisele, protokollid jäävad tulevikus välja ja sisse tulevad meie
sportlastest ning üleüldiselt meie liidu tegemiste kohta käivad artiklid. Aastaraamat valmib
koostöös kommunikatsioonifirmaga.
S. Falkenberg küsib, mis laadis ja formaadis peaks aastat kokkuvõttev üritus toimuma? Keda sel
aastal parimate valimisel esile tõsta?
V. Marjak: Kõiki paraolümpial käinud võiks meeles pidada, aga kellel olid parimad tulemused?
S. Falkenberg: Mari-Liisil ja Egertil.
R. Vakra: Mina pakun välja, et jätame formaadi samaks nagu eelmisel aastal, aga tunnustame
eraldi neid kahte.
S. Falkenberg: Kas üritus teha sel aastal või jätta jaanuarikuusse? Minu eelistaksin detsembris
ära teha.
G. Elmaste: Minul eelistusi ei ole, võime jaanuaris ka teha.
R. Vakra: Jätame hetkel kuupäeva lahtiseks ja lepime selle hiljem kokku. Lisan veel omalt poolt,
et toetajaid võiksime ka sel korral tänada.
R. Vakra: Teen ettepaneku panna kokku töögrupp aktiivsemate liikmete valimiseks. Töögruppi
võiksid kuuluda Väino ja Signe, usaldame selle ülesande teile.
S. Falkenberg: Mis auhinnad või meened me teeme?
R. Vakra: teen ettepaneku parimatele kinkida taldrikud ja treeneritele tänukirjad.
PUNKT 4
S. Falkenberg räägib 2017.aasta esialgsetest plaanidest
S. Falkenberg annab ülevaate 2017.aasta võistlustest, mis on juba paika pandud ning rõhutab, et
see täieneb veel kindlasti, hetkel on tegemist alles kondikavaga.
Kaitseliit soovib meiega koostöös korraldada veteranide spordi- ja vabaajamänge.
El.ratastooli saalihoki meeskond on esitanud avalduse toetuse saamiseks võistlustele sõitmise
jaoks. Avalduse on esitanud ka pararatsutaja, aga temaga peab asjad veel üle täpsustada,
samuti on tema veel klassifitseerimata. Tulnud on ka juba mõned võistluste korraldamise
taotlused, aga nende esitamise tähtaeg ei ole veel kukkunud. Signe annab ka ülevaate sellest,
kuidas kujuneb meie eelarve järgmiseks aastaks. Juhatuse liikmed esitavad täpsustavaid
küsimusi ning teevad ettepanekuid.
Esitatud küsimused ning ettepanekud:
G. Elmaste: Kas me oleme tulevikus üle minemas konkreetsemale taotluste vormile, kus on
detailne ülevaade eelarvest. Hetkel on avaldused vabas vormis esitatud, aga mina arvan, et oleks
mõistlikum, kui meil oleks veidi selgem ülevaade sportlase plaanidest. Tennise kohta käiva rea
võiks ka paremini lahti kirjutada. Kas elektriratastoolide saalihoki saab lisaks mujalt toetust?
Nemad on raha küsinud ainult Soome liigas osalemise jaoks.
S. Falkenberg: Jah, nemad on omale ise raha juurde muretsenud.
PUNKT 5
Muud küsimused ja ettepanekud:
V. Marjak: Kas võiksime mõelda selle peale, kui tegemist on pikema võistlusega, siis võiks
osalustasu sees olla toitlustus?
S. Falkenberg: Siis peame tõstma osalustasu.
Juhatuse liikmed arutlevad veel kohtunike ning nende tasustamise teemadel.
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