Eesti Invaspordi Liit
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
15. september 2017
Algus kell 11.00, lõpp kell 13.00
Koosolekut juhatas: Rainer Vakra
Protokollis: Signe Falkenberg
Osa võtsid: Rainer Vakra, Keit Jaanimägi, Väino Marjak, Urmo Pollisinski, Ivar Liiv, Signe
Falkenberg
Puudusid: Randel Peerna, Gert Elmaste
Koosoleku päevakord:
1. Ülevaade EIL sportlaste selleaastastest saavutustest (aprill-august)
2. Eelmistest otsustest:
- Tennise Liiduga ettepaneku tegemisest ITF-le klasside osas,
- KUK ujumiskooli liikmeks astumise avaldusest,
- varustuse inventuurist
3. Liis Simmuli toetuse taotlus osalemiseks Norras ratastoolitennise laagris
4. Toetuskirja andmisest Narva vehklejatele
5. Aasta lõpetamisega seonduvast:
- Aastaraamatu koostamisest
- Parimate sportlaste valimisest ja tunnustamisest
- Aastalõpu ürituse aeg, koht ja formaat
6. 2018.aasta esialgsed plaanid
7. Muud küsimused

PUNKT 1
Ülevaade meie sportlaste saavutustest aastal 2017 aprillist augustini
Tallinna Istevõrkpalliturniiril jäi 3.koht Eestisse – üle hulga aastate jätsime ühe auhinnalise koha
koju.
Ratastoolitennises jõudis Villiste edetabeli kohale 97 (juulis), Mätas 120 (mais), Voogla 298
(august). Praeguseks koha väheke muutunud jälle. Balti CUP II etapil Leedus võitsid Eesti
mehed, naised jäid II kohale.
Purjetamises osales Anre Nõmme MM-idel: tavapurjetajate MM-ilt 36.koht ja parapurjetajate MMilt 25. koht, Põhjamaade MV-lt 3.koht
Vehklejad saavutasid MK etapil Hollandis epees pronksmedali (Valentin Krassikov), lisaks sai ta
floretis 5.koha. Dmitri oli vastavalt 8. ja 7.koht.
Egert Jõesaar kergejõustiku MM-ilt kettaheites 8.koht, tulemus 46,74m (selle hooaja isiklik rekord
48,98m).
Mari-Liis Juul pararatturite MM-ilt eraldistardis 8.koht (C5) ja grupisõidus 11.koht (C4-5).
Novuse võistlustelt Jekabpilsist Urve Reetamm 3.koht (osalejaid 12), Kalev Raidlepp 14.koht,
Kaido Pung 19.koht (osalejaid 38).
Lisaks kohalikud võistlused:
Täpsusorienteerumine Võrus mais ja septembris
Kergejõustiku Lõuna Cup Võrus 1.juulil ja Põhja Cup 9.septembril Tallinnas
EPK kergejõustiku MV 11.juunil Pärnus
Boccia võistlused Narvas (10.juuni) ja Rõuges (19.august)
Elva spordilaager (18.-21.juuli)
Ratastoolitennise turniir Rakveres 20. augustil
ja kaasamisüritustel osalemised:
Erilised purjetajad projektid Pärnus, Tallinnas ja Kuressaares
Esimese Koolikella jooks Tartus

Maikuus curlingu hooaja lõpetamisel nimeti Eesti ratastoolicurlingu team Eesti Curlingu Liidu
parimaks võistkonnaks.
PUNKT 2
Falkenberg eelmiste koosolekute otsustest:
1. Ratastoolitennise klassifikatsioon on ITF-s võetud kõvasti luubi alla ja asjaga tegeletake.
2. Kalevi Ujumiskool võttis meilt liikmeks astumise avalduse tagasi ja nad pidid uuesti läbi
rääkima EPUL-iga.
3. Varustuse inventuurid on käima lükatud. Kelguhoki inventari osas ei ole huvilisi leitud,
kellele asju realiseerida (antud varustus jääb kaasaegsest juba kõvasti maha) ja kuna need
tuleb nüüd ikkagi lähemal ajal praegusest laopaigast ära viia, siis läbi rääkides kelguhoki
poistega oli ettepanek: osaliselt spordimuuseumisse, osaliselt mängijatele, kes oma
varustust soovivad (veel) ja ülejäänud utiliseerida.
Ivar Liiv ettepanek: Pakkuda enne utiliseerimist üle olevad varad teistele liikmetele
Otsus 2017-56/16: Anda endistele mängijatele nende varustus, eraldada komplekt
spordimuuseumi jaoks, ülejäänu pakkuda teistele liikmetele või utiliseerida.
PUNKT 3
Liis Simmul osales meie toetusega juunikuus Norras seljaajukahjustusega inimeste spordilaagris.
Sealt innustust saanuna on ta asunud aktiivselt korraldama Tartu ratastoolitennise treeninguid,
ning osales nii Eesti MV-l kui Rakvere tenniseturniiril. Nüüd on ta kutsutud osalema Norrasse
ratastoolitennise noortelaagrisse, kus kogenud treenerid jagavad juhiseid. Liis pöördus meie poole
palvega toetada tema lennupileti ost, muud kulud (kindlustus, kohapealsed kulud jms) tasub ta ise.
Lennupilet maksab 333,53 eurot.
Ettepanek: Toetada Liis Simmuli osalemist treeninglaagris lennupileti summa 333,53€ ulatuses.
Maksta reservi arvelt.
Otsus 2017-57/16:
Eraldada Liis Simmulile taotletud summa. Teha Simmulile ettepanek mainida FB postituses EIL-i
kui toetajat ja tehe Eesti tennisistidele kohapeal koolitus õpitust, EIL jagab oma FB-sse Simmuli
postitust koos kommentaariga.
PUNKT 4
MTÜ Florett tegi taotluse Eesti Paralümpiakomiteele ja meile, et me annaksime toetuskirja neile
Narva Linnavalitsuse jaoks. Nad soovivad saada omale paremaid ruume. Floreti taotluskiri on
edastatud EIL juhatuse liikmetele 28.juulil e-kirja teel.
EPK tegi otsuse, et nad toetavad Narvas paravehklemise arendamist ja annavad sellekohase
toetuskirja. Sellele juba ka Narva LV poolt vastati ja teema on käima lükatud. EIL-il pole vaja hetkel
teemaga rohkem tegeleda.
Otsus 2017-58/16:
EIL toetuskiri on hetkeks kaotanud aktuaalsuse ja toetuskirja me praegu ei tee.
PUNKT 5
Falkenberg: Aastaraamatu võiks välja anda sarnaselt eelmise aasta formaadile.
Samuti võiks sarnaselt eelmisele aastale korraldada aastalõpu ürituse ja valida parimad
sportlased. Ürituse võib teha ka fursettlauaga, ei pea olema just õhtusöök. Aga tänamised,
autasustamised ning ülevaade aastast kutsututele oleks ikka. Küsimuse all on veel koht ja aeg.
Aeg võiks jääda detsembrisse (ikkagi).
Juhatuse liikmed arutlevad antud teemal ning pakutakse juurde Aasta tegu – Viljar Villiste ja Hegert
Mölderi triatlonil osalemine.+

Ajaks kaalutakse 17.detsember, pühapäev ja uurida kohe osavõtuvõimalust võtmetegelastelt.
Koha suhtes veel otsitakse ideid.
PUNKT 6
Falkenberg pakub välja:
1. Kohalikud võistlused ja üritused: panna plaan kokku ja rääkida läbi võimalike kohapealsete
korraldajatega – anda ette kondikava ja paluda liikmete ettepanekuid
2. Rahvusvahelisel tasemel võistlevate sportlastega - rääkida läbi nende plaanid
3. Kohtuda spordialaliitudega, kellega koos arendame vastavat paraspordi ala ning töötada välja
ühised plaanid (Tennise Liit, Curlingu Liit, jt).
Juhatus nõustub ettepanekuga.
PUNKT 7
Muud küsimused:
- Eesti Istevõrkpalli klubi lõpetati, ta ei ole seega enam EIL liige. Istevõrkpall toimub edasi ISK
Parasport all, juba paar aasta on istevõrkpall ISK Parasport spordikooli õppekavades.
- Kolme aasta pärast saabuvale EIL 30 peale mõeldes võiks kaalutleda virtuaalse EIL
muuseumi tekitamist (alles idee tasandil mõte). Arutletakse veel liikuv näituse võimalikkuse
üle.
- Kutsuda meie liikmeid korraldama spordinädal avalikke (lahtisi) treeninguid – anda info meile,
jagame EIL ja EPK kodulehel ja FB-s – teha postitusi neilt treeningutelt, jagada vastavatele
liitudele
- EPK plaanib 2018 avalike ürituste ümarlauda. Kes oleks valmis kaasa lööma?
- Kogemuskohtumised Haapsalus jätkuma.

Koosoleku juhataja: Rainer Vakra
Koosoleku protokollija: Signe Falkenberg

