EESTI INVASPORDI LIIT
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
14.06.2016
Algus kell 11.00
Juhatas: Rainer Vakra
Protokollis: Keit Jaanimägi
Võtsid osa: Rainer Vakra, Urmo Pollisinski, Väino Marjak, Randel Peerna, Keit Jaanimägi
Puudusid: Gert Elmaste ja Ivar Liiv
Osales: Signe Falkenberg
Päevakord:
1. Aprillis-mais toimunud võistlustest ja meie sportlaste tulemustest, EIL tegevuste
meediakajastustest.
2. EIL-ile esitatud taotlused
3. Eelmistel koosolekutel kokkulepitud tegevustest
4. Muud küsimused

Päevakorra punktid lisainfoga.
1. Aprillis-mais toimunud võistlustest ja meie sportlaste tulemustest, meediakajastustest.
KERGEJÕUSTIK Egert Jõesaar on ära täitnud kettaheite klass 44 Rio POM A- ja B-normi.
Tänase seisuga on ta maailma rankingus 9 kohal. IPC kinnitust veel pole, Egert käib ära ka sel
nädalalõpul toimuval IPC Euroopa MV-l, loodetavasti suudab ta seal oma saavutust korrata
ning siis saab ka ehk IPC kinnituse. Igal juhul oleme teinud taotluse, et Egert saaks koha Rio
POM-ile. Kergejõustikus lunastavad otsepääsme ainult tiitlivõistluste auhinnalised kohad.
Egerti kohta veel pole meedias midagi ilmunud, aga seoses osalemisega EM-il me seda teeme.
RATASTOOLICURLINGU võistkond saavutas Baltimaade MV-l Riias 22.-24.aprillil
kolmanda koha (osales 5 võistkonda). Eesti Curlingu Liit tunnustas ratastoolicurlingut Aasta
Tegija tiitliga: Aasta tegijaks kuulutatud ratastoolicurling on hea näide sellest, kuidas ühest
väikesest promomängust kasvab välja tõsine sporditiim. „2015. aastal
toimunud promomängu tulemusel saime ühe hooajaga omale tõsise ratastoolicurlingu
võistkonna, kes tõid sel kevadel rahvusvaheliselt võistluselt ka esimese medali," tõi Randver
ratastoolicurlingut teistele eeskujuks.
Vaata lisaks:
http://eil.ee/est/g1/Eesti-ratastoolicurlingu-voistkond-purgib-Baltimaade-tippu
http://eil.ee/est/g1/Eesti-ratastoolicurlingu-voistkond-sai-Baltimaade-meistrivoistlusteltpronksi
http://eil.ee/est/g1/Selgusid-Eesti-curlingu-aasta-sportlased
RATASTOOLITENNISISTID osalesid kevadel mitmetel turniiridel Prantsusmaal, Itaalias
ja Leedus.
Viljar Villiste tõusis peale Leedu turniiri üksikmängu edetabelis kohale 160 (hetkel näitab
tabel juba 158 kohta) ja parandas paarismängu edetabelis oma positsiooni 40 koha võrra

tõustes tasemele 168. Urmo Voogla kohad vastavalt 329 ja 335, Mait Mätas kohtadel 377
ja 366. Naised osalesid esimesel ITF turniiril Leedus. Viljaril on jätkuvalt võimalus
pääseda Riosse wild kaardiga, selgus saabub juunikuus. Hetkel on Viljar ja Mait turniiridel ja
treeninglaagris Prantsusmaal.
Vaata lisaks:
http://eil.ee/est/g1/Eesti-ratastoolitennisist-purgib-paraolumpiale
http://eil.ee/est/g1/Eesti-ratastoolitennisist-tousis-edetabelis-40-kohta koos fotogaleriiga
http://eil.ee/est/g1/Viis-ratastoolitennisisti-osalesid-turniiril-Leedus
Ratastoolitennis on üks teemadest, mis on saanud päris palju tähelepanu ja kajastusi. Alates
jaanuarist on näiteks ainuüksi eesti keelses meedias räägitud ratastoolitennisest 20 korda.
Kajastused mais:
- ERR sport (10.05.16): Eesti ratastoolitennisist tõusis edetabelis 40 kohta
- Goodnews.ee (10.05.16): Eesti ratastoolitennisist tõusis edetabelis 40 kohta
TALLINNA XXIX ISTEVÕRKPALLITURNIIRIL osales 6 võistkonda. Võitjaks tuli
Joensuu võistkond JoLePa, teiseks jäi Kotka võistkond ja kolmandaks Riia tiim. Turniir algas
aga üllatusmänguga meie istepallurite ja tuntud võrkpalli inimestest koosnenud tiimi vahel.
Mängiti kaks geimi, esimese võitsid ülekaalukalt istevõrkpallurid tulemusega 11-25, teises
geimis oli mäng juba tasavägisem tulemusega 20-25 istevõrkpallurite kasuks. Tuntud
inimeste võistkonnas mängisid endine minister ja riigikogulane Rannar Vassiljev, võrk- ja
istevõrkpalli rahvusvaheline kohtunik Toomas Murulo, Tallinna Selveri võrkpalliklubi
president Tarmo Keskküla, kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Pürn, võrkpalli liidu
peasekretär Helen Veermäe ning võistkonna kapten võrkpalli liidu president ja siseminister
Hanno Pevkur.
Kajastused:
- BNS siseuudised (8.05.16): Tuntud inimesed panid ennast proovile istevõrkpallis
- Pealinn (8.05.16): Tuntud inimesed panid ennast proovile istevõrkpallis
- Goodnews.ee (8.05.16): FOTOD! Hanno Pevkur: istevõrkpall nõudis meilt kohati isegi
rohkem pingutust kui tavavõrkpall
- BNS siseuudised (8.05.16): Tallinna rahvusvahelisel istevõrkpalliturniiril võidutsesid
soomlased
- ERR sport (8.05.16): Tallinnas toimunud rahvusvahelisel istevõrkpalliturniiril võidutsesid
soomlased
Vaata lisaks:
http://eil.ee/est/g1/Tana-toimus-Tallinna-XXIX-Istevorkpalliturniir-2
Mängust on lõiguke videot üleval meie Facebooki lehel 7.mai all
https://www.facebook.com/EestiInvaspordiLiit/
PARARATSUTAJAD võtsid osa Soomes korraldatud treeninglaagrist ja võistlustelt. Kõigil
läks omamoodi hästi, eelkõige aga said nad kuhjaga kogemusi ja juba me planeerime
koostöös Eesti Ratsaliiduga väikest võistlust Eestis. Soome pararatsutamise treener Anne
Pakarinen tuleb jaanipäeva paiku Eestisse, meil on koos Ratsaliidu pararatsutamise
mänedžeriga planeeritud kokkusaamine, et ühiselt arutada koostöö üle.
Lähemalt lugege: http://eil.ee/est/g1/Eesti-pararatsutajad-toid-Soomest-mitu-voitu
Kajastused:
- ERR sport (11.05.16): Eesti pararatsutajad tõid Soomest mitu võitu
- Goodnews.ee (11.05.16): FOTOD! Eesti pararatsutajad tõid Soomest mitu võitu
- Raadio Kuku, Saade (11.05.16)
Pararatsutamisest tegi intervjuu ka KUKU raadio (11.mai kella poole kuu paiku õhtul).

PARAPURJETAJA Anre Nõmme osales Hollandis 2.4mR MM-il. Kõige paremini tal seal
ei läinud, kokkuvõttes saavutas ta 27.koha. Pilte ja pikemat juttu Anre võistlusest saab lugeda
tema blogist www.anrenomme.ee
Anre tegemisi kajastas ka http://www.puri.ee/anre-nomme-sai-paraolumpiaklasside-mm-il27-koha/
LASKMINE Helmut Mänd osales kahel võistlusel, aga kahjuks ei suutnud ta kummalgi täita
Rio POM normi. Tänaseks on ta aja maha võtnud ja otsustamas, et mis üldse edasi saab.
Helmut kaalub rahvusvahelisel tasemel võistlemise lõpetamist, aga ehk vabariiklikel
võistlustel saab ta veel jätkata.
Tema käes on EIL kaks relva, aga sportpüssi hoiustamine nõuab relvaluba, seega on vaja
rahulikult mõelda, kuidas edasi talitada. Praegu on relvad veel lepingu alusel Helmuti hoida.
RATTASÕIT
Mari-Liis Juul osales MK etapil Belgias ning saavutas seal mõlemas sõidus 4.koha. Riosse
pääsemise tõenäosus ei ole suur, aga veel on lootust Wild-cardile. Oleme igal juhul taotlused
teinud ja jääb üle vaid oodata.
http://www.eil.ee/est/g7/Pararatta-World-Cup-etapp-Ostendis,Belgias?&filter_otsing_uudis_rubriik_id=1
Tugevaid treeninguid teeb ka Rauno Klausen, kes tahab klassifitseerima ja võistlema minna
sügisel.
RATASTOOLIVEHKLEMINE Maikuus osales Aleksei Sheglov Euroopa MV-l ja
saavutas seal epeevehklemises hinnatava 8.koha.
Meie kommunikatsioonipartner oli väga tubli.
Saatsime eesti ja vene keelse pressiteate: Eesti vehkleja sai Euroopa esivõistlustel kõrge
koha
Saime hea kontakti ka vene meediaga. Sh paljud kohalikud kanalid.
Kajastused:
- Narvskaja Gazeta (28.06) Алексей Щеглов споткнулся на россиянах
- rus.delfi.ee (27.05) Нарвский паралимпиец пробился в четвертьфинал чемпионата
Европы
- sport.err.ee (27.05) Eesti ratastoolivehkleja sai Euroopa esivõistlustel kõrge koha
- sport.postimees.ee (27.05) Eesti ratastoolivehkleja kerkis EMil kaheksandaks
- Linnaleht Ida-Viru (27.05) Хороший результат!
- rus.postimees.ee (26.05) Фехтовальщик из Нарвы занял высокое место на первенстве
Европы
- rus.err.ee (26.05) Нарвский паралимпиец Алексей Щеглов занял 8-е место на
первенстве Европы по фехтованию
- Raadio 4, intervjuu (26.05)
Treener A.Larjushinile tuli ka Narva Linna võimude poolt tunnustuskiri, loodame et see aitab
vehklemist Narvas ka edasi arendada.
Puutepunktid
Mais ilmusid ära ka ajakirja Puutepunktide lood.
Rõõmu teeb see, et me nende veergudele pääsesime. Sest esimeste kontaktide järel olid nad
seisukohal, et invasport on liiga spetsiifiline teema ja nendel ei ole ruumi meie teemadel
kirjutada. Või kui, siis vaid mõni väike veerunupp. Lõpptulemusena jõudsime aga selleni, et

mai numbris ilmusid lausa 3 erinevat lugu, mis kõik rääkisid invaspordi võimalustest ja
kasulikkusest: Persoonilugu Jelenast, persoonilugu Signest ning juurde kolmandana lõik ka
füsioterapeutide soovitustest.
Nagu kuulda Puutepunkti inimeste poolt, siis nende poolt on koostöö jätkamise soov olemas.
Seega lootust on jõuda ka otse puudeliste inimesteni. Aga kindlasti oluline ka üldmeedia, et
teema oleks teadvustatud laiemalt.
Ettepanek teha Invaspordi Liidule Puutepunktide koostööleping ja toetada ajakirja aastas
mingi kindla summaga. Selle tulemusena võiks tekkida igasse numbrisse spordi ja
liikumisharrastuste osa.
Otsus 2016-33/11: leppida kokku kohtumine ning arutada võimalusi selles osas.
Üldiselt veel meediatööst ja -kajastustest
Kõiki teemasid, sh meediakajastusi, võimendasime veel ka FB postitustega.
Maikuus oli meedia suunal üks oluline arengusamm edasi, sest nii Kuku kui Raadio 4 võtsid
ise ühendust, et intervjuud paluda. Seni oleme meie neile intervjuusid ja teemasid pakkunud.
Kuid nüüd oleme tänu regulaarsetele kajastustele jõudnud senimaani, et meediakanalid juba
võtavad ise ühendust.

2.

EIL-ile esitatud taotlused:

Rauno Klausen (käsirattasõit) soovib klassifitseerida ja osaleda võistlustel Monzas (Itaalia).
Tema võistluste esialgne eelarve:
Sportlane: Rauno Klausen + 1 abiline
Võistlus: Monza, Itaalia (mis võistlus täpselt, küsin
üle)
Toimumise kuupäev: 08.09.16-13.09.16
Nr Artikkel
Summa
1 Lennupiletid
300
2 Majutus
600
3 Autorent
250
4 Kütus
60
5 Stardimaks
200
Kokku
1410
Rauno on nõus lennupiletid ise ostma, meilt taotleb ta majutuse, autorendi, kütuse ja
stardimaksu kulu katmist, esialgselt arvutatud summas 1110.Ettepanekud ja otsused:
Urmo teeb ettepaneku toetuse osas teha esmalt kindlaks, kas mainitud võistlustel on kindlasti
võimalik klassifitseeruda. Kui ei, siis jääb võistluste kulude kandmine sportlase enda teha.
Teine ettepanek suhelda rattaliiduga ning uurida, kas nemad on huvitaud toetamisest.
Rainer tahab, et me määraksime kindlaks oma toetamise süsteemi, mis puudutab abilisi, sest
praegu on süsteem olematu.
Otsus 2016-34/11: Juhatus on põhimõtteliselt nõus toetama Klauseni taotlust.

Pararatsutaja Eliisa Kalpus ja tema ema soovivad osaleda Eliisa kodutallis (Tartu)
juulikuus korraldatavas treeninglaagris ja paluvad EIL-ilt võimaluse korral toetust laagri
maksumuse 200 eurot ulatuses.
Otsus 2016-35/11: Juhatus otsustab taotluse rahuldada. Tehakse ettepanek uurida ka lisaks
Tartu linnalt toetuse saamise osas.

3.

Eelmistel koosolekutel kokkulepitud tegevustest

- Kas tegutseda edasi arengukavaga?
- Kas võtta ette põhikirja kaasajastamine?
- EIL parimate sportlaste autasustamise statuut – projekt (vt lisatud fail).
Ettepanekud:
Signe teeb arengukava osas ettepaneku asjaga edasi tegeleda. Arengukava ei pea esialgu nii
põhjalikult kirja panema, kuid midagi peaks tegema.
Väino teeb ettepaneku panna statuuti kirja aasta kõige aktiivsema mees- ja naissportlase
auhind.
Urmo arvas, et seda punkti rohkem laiendama ei pea. Praegune süsteem võimaldab meil ka
neid sportlasi autasustada.
Rainer teeb ettepaneku autasustamise statuuti puudutavaid küsimusi edasi arutada emaili teel.
4.

Muud küsimused

Tagavara delegaat EPOK koosolekule ?
Ettepanek määrata tagavara delegaat.
Otsus 2016-36/11: vajadusel asendab Rainerit Keit.
Elva laager
Ettepanek: Väino teeb ettepaneku leida laagri jaoks vabatahtlikke.
Rainer pakub välja idee teha Facebooki üleskutse vabatahtlike leidmise jaoks.
Väino tahab teada, kas me kutsume laagrisse ka lätlased. Signe vastab, et hetkel neid kutsutud
ei ole, kuid kuna Väinol on kontaktid olemas, siis võime anda neile teada, kui teeraja
orienteerumise kuupäev ja kellaaeg on paigas.
Male-kabe võistluste korraldaja? Signe teeb ettepaneku rääkida Gert Elmastega.

Juhataja: R.Vakra
Protokollija: K.Jaanimägi

