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Päevakord:
1. Kohtumine Margus Hernitsaga, EPOK peasekretäri kandidaadiga
2. Kohtumine Kaia Kolloga, kergejõustik
3. EIL ettepanekud EPOK-ile tiitlivõistluste premeerimiste kohta
4. 2016 Rio paraolümpiamängud - kandidaadid EIL-ist
5. EIL-i esitatud taotlused 2014 aastaks
6. Kokkuvõte festivalist “Puude taga on inimene”
7. EIL 2013 aasta eelarve muudatused
8. Muud küsimused

Punkt 1
Kohtumine Margus Hernitsaga, EPOK peasekretäri kandidaadiga
EIL juhatuse liikmed kohtusid EPOK peasekretäri kohale kandideeriva Margus Hernitsaga ning
esitasid talle asjassepuutuvaid küsimusi.
Otsus 2013-27/17
EIL poolt toetada M.Hernitsa valimist EPOK peasekretäriks.

Punkt 2.
Kaia Kollo tutvustab toimunud kergejõustikuvõistlust Tšehhis, meie sportlaste klassifitseerimise
tulemusi ja potensiaali. Juhatus arutleb antud teemal.

Punkt 3.
EIL ettepanekud EPOK-ile tiitlivõistluste premeerimiste kohta
EIL juhatus arutleb Eesti sportlaste premeerimise põhimõtete üle. Ühiselt jõutakse otsusele esitada
EPOK juhatusele ettepanek, mille aluseks on võetud 17.jaanuaril 2008 valitsuskabineti
nõupidamisel vastu võetud tavasportlaste premeerimise põhimõtted. EIL juhatus põhjendab oma
otsust toetudes võrdse kohtlemise põhimõtetele ja tipptasemel paraspordi tervete tippspordiga
samadel alustel toimimisele (ettevalmistuse põhjalikkus, mahukus ja kulukus)

Otsus 2013-28/17

EIL juhatuse teeb ettepaneku võrdsustada erivajadustega sportlaste premeerimine
tavasportlastega ning premeerida
- paraolümpiamängude medalivõitjaid võrdsetel alustel olümpiamängude võitjatega
- IPC egiidi all toimuvate maailmameistrivõistluste medalivõitjaid võrdsetel alustel
täiskasvanute maailmameistrivõistluste medalivõitjatega
- IPC egiidi all toimuvate Euroopa meistrivõistluste kuldmedali võitjaid võrdsetel alustel
täiskasvanute Euroopa Meistrivõistluste võitjatega
- IPC egiidi all toimuvate juuniorite maailmameistrivõistluste kuldmedali võitjat võrdsetel
alustel juuniorite maailmameistrivõistluste võitjaga
- IPC egiidi all toimuvate juuniorite Euroopa meistrivõistluste kuldmedali võitjat võrdsetel
alustel juuniorite Euroopa Meistrivõistluste võitjaga
- mitteparaolümpiaalade maailmameistrivõistluste kuldmedali võitjat võrdsetel alustel
täiskasvanute mitteolümpiaalade maailmameistrivõistluste võitjaga
- mitteparaolümpiaalade Euroopa meistrivõistluste kuldmedali võitjat võrdsetel alustel
täiskasvanute mitteolümpiaalade Euroopa meistrivõistluste võitjaga

Punkt 4.
2016 Rio paraolümpiamängud - kandidaadid EIL-ist
EIL juhatus arutleb võimalike Rio 2016 paraolümpiamängude kandidaatide üle (september 2013
seisuga) ning jõuab järeldusele, et on tarvilik jagada võimalikud kandidaadid tinglikult kahte
kategooriasse: A-kategooria (osalemise tõenäosus suurem) ja B-kategooria (osalemise tõenäosus
väiksem või on hetkel osalemise kriteeriumid ebaselged)
Otsus 2013-29/17
Seisuga september 2013 on võimalikud kandidaadid RIO 2016 paraolümpiamängudele
alljärgnevad EIL sportlased:
A-kategooria
Egert Jõesaar (1994) – klass F44, ketas, oda
Helmut Mänd (1957) – klass SH1, sportrelv (R6), õhkrelv (R3)
Tõnis Vihmand (1979) – üksikpaat SA1xM
Viljar Villiste (1984) – ratastoolitennis, üksikmäng, (võimalusel paarismäng)
B-kategooria
Tanel Laine (1991) – klass F52, kuulitõuge
Hegert Toomsoo (1994) – klass T54, ratastoolivõidusõit 100m, 400m
Heleni Juht (1990) – pararatsutamine, vaja uuesti klassifitseerida
Anre Nõmme (1973) - klassifitseerimata, purjetamine 2.4mR

Punkt 5.
EIL-i esitatud taotlused 2014 aastaks
2014 aastaks on esitanud oma tegevuskava:
1. Tanel Laine - kergejõustik, kuulitõuge, F52
2. Egert Jõesaar - kergejõustik, F44, osavise, kettaheide
3. Hegert Toomsoo - kergejõustik, T54, ratastoolisõit
4. Helmut Mänd - laskmine
5. Parasõudmine
6. Ratastoolitennis - üldised plaanid, Viljar Villiste plaanid
7. Saalihoki
8. Heleni Juht - pararatsutamine
9. Anre Nõmme - purjetaja 2.4mR
2014. aastaks on esitatud taotlused korraldada EIL kalenderplaanilisi võistlusi:

1. Kergejõustik maikuus Jõgeval - esitaja Endre Varik
2. Boccia - oktoober, Jõgeval - esitaja Endre Varik
3. Bowling võistkondlik oktoobris - Rita Goruškina
4. Boccia Viljandis, Villu Urban
Juhatus vahetab mõtteid esitatud taotluste üle. Teemaga tegeletakse edasi.

Punkt 6.
Kokkuvõte festivalist “Puude taga on inimene”
S.Falkenberg teeb ülevaate toimunud festivalist ja korraldustoimkonna viimase koosoleku
otsustest.
Otsus 2013-30/17
EIL peab vajalikuks sarnase festivali toimumist ja on nõus olema edaspidi koostööpartner.

Punkt 7.
EIL 2013 aasta eelarve muudatused
Päevakorrapunkt lükkub järgmise koosoleku päevakorda.
Punkt 8.
Muud küsimused
S.Oviir: kas järgmine juhatuse koosolek toimub nagu plaanitud 38-ndal nädalal?
Küsimuse üle arutletakse ja arvatakse, et otsus tehakse meili teel vastavalt EPOK 13.septembri
koosoleku otsustele.

Juhatas: Siiri Oviir
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