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Päevakord:
1. EIL leping EPK-ga 2019. aasta tegevuste finantseerimiseks, sõlmitud toetuslepingud
2. Tallinna toetus ja seoses sellega eelarve muudatused/kohendused, muud taotlused
3. Ülevaade spordialade kaupa sportlaste ja ala hetkeseisudest
4. 2018.majanduaaasta aruanne ja selle revideerimine
5. Aastakoosolek: kuupäev, koht, päevakord
6. Muud küsimused

Punkt 1.
S.Falkenberg annab ülevaate 2019.aastal kasutada olevatest finantsidest. EIL sõlmis
lepingu EPK-ga 2019 aasta tegevuste finantseerimiseks riigieelarvelisest toetusest. Leping ei
ole määratletud kindla summaga, esimene osa lepingust on sõlmitud umbes kolmandiku
eelarves ettenähtud osa peale. Mais koostame vahearuande ja seejärel teeme lepingu lisa
järgmise summa peale. Põhjuseks on see, et sel aastal esmakordselt laekub EPK-le
hasartmängumaksust kindel protsent, aga kuna pole täpselt teada, mis see eurodes teeb,
siis seepärast, et aasta algul mitte pidurdada finantseerimise avamist, sai sõlmitud leping
osalise summa peale.
Aasta algul sai veel sõlmitud lepingud Tallinna Vesi’ga ja Nefabiga. Jätkub leping Invaruga,
lähema kuu jooksul vaatame veel üle ka selle aasta toetussumma.
OTSUS: Juhatus võttis informatsiooni teadmiseks.
Punkt 2
Falkenberg selgitab Tallinnale tehtud taotlusi. Tallinn kuulutas välja saavutusspordi toetuse,
kuhu sai taotlusi esitada Tallinna elanike tiitlivõistlustel osalemise toetuseks. Esitasime EIL
poolt taotluse ratastoolikurlingu mängijate toetamiseks.Kahjuks seda toetust me ei saanud,
kuna linna eelarves oli juba rida EIL-ile tegevustoetuseks (taotlesime 2018 sügisel). Seega
tuli muuta eelarvet ning kaasamistegevusteks plaanitud toetus tuli ümber teha treeningute ja
võistluskulude toetuseks pealinna elanike peale.
Märtsis sai esitatud Mari-Liis Juul ja Egert Jõesaar spordi riikliku stipendiumi kandidaadiks,
aga selle stipendiumi sai vaid Egert. Kokkuleppel Curlingu Liiduga esitasid nemad ratastoolicurlingu mängijad samale stipendiumile (8-ndad maailmas), aga kahjuks ei ole neile stipendiumi määratud.
OTSUS: Juhatus kooskõlastab 2019.aasta eelarve muudatused.

Punkt 3
Ülevaate hetkeseisust teeb S.Falkenberg
Ratastoolicurling
Võistkond osales jaanuaris Kisakallio Cup-il, kus saavutas 14 võistkonna hulgas 3.koha ja
märtsis MM-il, kus saavutati püstitatud eesmärk: jääda 9 hulka. Saavutati 8.koht ja sellega
ühtlasi tagati osalemine 2020 aasta MM-il. Korjati esimesed Pekingi POM punktid ning
maailma edetabelis tõusti 8 koha võrra 13.kohale. Hetkel parim Eesti võistkond – maailmas
8.ndal kohal.
Ratastoolitennis
23.veebruaril toimus Balti CUP Tallinna etapp ning seekord võitis ka naiskond esikoha.
Seega hetkel on esikohal nii Eesti meeskond kui naiskond. Vilniuse etapp toimub eeldatavalt
augustis ja Riia etapp tavapäraselt detsembris.
Meeskond osales ka World Team CUP Euroopa kvalifikatsioonivõistlustel Portugalis, kus
väga hästi ei läinud. Oma alagrupis jäädi viimaseks, kaotati nii Slovakkia, Venemaa kui
Portugali meeskondadele. Treeneri sõnul oli siiski mängudes rohkem sisu kui tulemust. Avapäeval oldi vastamisi Slovakkia tennisistidega ja saadi 0:3 kaotus. Teisel päeval peeti kohtumine kodupubliku ees mängiva Portugaliga. Mängud olid tasavägisemad, kuid siiski saadi
taas 0:3 kaotus. Alagrupi viimases kohtumises oli vastaseks tugev Venemaa, kelle mõlemad
mängijad kuuluvad esisajasse ja eestlaste 0:3 kaotus oli etteennustatav ning esireket Villiste
kaasa ei teinudki.
Pararattasõit
Mari-Liis Juuli aasta esimene kvartal on kulgenud trekisõidu MM-iks ja seal osalemise tähe
all. 14.-17. märtsil Hollandis Apeldoornis toimunud pararatta maailmameistrivõistlustel saavutas ta klassis C5 jälitussõidus 11. koha ja paigaltstardiga sõidus 12. koha. 3 km pikkuse jälitussõidu aeg (4.11,98) on Juuli isiklik rekord ja annab keskmiseks kiiruseks 42,86 km/h. Kahjuks jäi esikümnesse pääsemisest natukene puudu ja protokolli sai kirja 11. koht. Juuli sõnul
ebaõnnestus tal 500 m paigaltstardiga sõit, kus oli raskusi esimese ringi lõpus eraldistardi
asendisse minemisega ja tulemus 44,84 sekundit jäi kaugele soovitust, kuid andis siiski 12.
koha. Enne MM-i kogus Juul teadmisi ja oskusi kahenädalases UCI pararatturite treeninglaagris Šveitsis Aigle’is. MM-i ajal Apeldoornis oli abiks treener Tiit Idarand.
Ratastoolivehklemine
Ratastoolivehklejad vennad Krassikovid ja Anna Mezentseva osalesid IWAS Maailmamängudel, mille raames peeti ka U17 ja U23 maailmameistrivõistlused. Dmitri Krassikov saavutas U17 MM-il epeevehklemises pronksmedali ning floretis 6.koha, U23 MM-il vastavalt 18. ja
16.koha. Valentin Krassikov tulemused U17 MMil epees 6. ja floretis 7.koht ning U23 MMil
vastavalt 17. ja 12.koht.
Anna Mezentseva osales epees ja saavutas 26.koha ning floretis 23.koha.
Samal võistlusel ilmnesid treener Larjushini ja Anna vahel lahkhelid ning nende koostöö katkes. Anna osales järgmisel võistlusel, Pisa NK etapil üksinda ja saavutas epees 30.koha (41)
ja floretis 28.koha (36). Anna treenib Prantsusmaal ning tal on võimalus osaleda klubitreeningutel ning eratreeningutel (35.-/kord). Tema tahtmine on väga suur, Eestist konsulteerib ta
videotreeningute vahendusel oma siinse treeneri Jasnoviga. Eesti treenerite registris on Larjushin abitreener (kutsetase III) ja Anatoli Jasnov meistertreener (kutsetase 7).
Larjushin esitas ultimaatumi, et kui me Annat edasi toetame, siis tema lõpetab Narvas treeningute läbiviimise. Ta on saatnud kirja ka EPK TK-le, et soovib osaleda järgmisel TK koosolekul. Oleme temaga kohtunud koos Alar Õigega ja arutanud vendade Krassikovide edasisest tegevusest (see oli enne ultimaatumi esitamist) ning siis jõudsime järeldusele, et Tokyo
2020 POM on nende poiste jaoks hetkel ebareaalne. Küll aga ei ole see võimatu Anna puhul
– sellest ei taha aga Larjushin midagi teada.
Anna vajab edasiminekuks stabiilset ja rahulikku treenimist ning võistlustel osalemist. Maikuus oleks tal võimalik osaleda Sao Paolo MK etapil, seda meie eelarves küll pole, kuid tema
ettepanek on et ta ei kasuta korraldaja majutust, vaid võtab odavama majutuse ja saab ise
hakkama ning seega hoiaks ta päris tuntava summa kokku. Ametlikke majutusi kasutades
oleks kulud ca 2000 eurot, kui ta võtab ise majutuse, saab 700-800 eurot odavamalt hakkama. Sama plaanib ta teha Varssavi võistlustel ning seega mahuks ta eelarvesse.

Vennad Krassikovid on plaanis saata Varssavi MK etapile ning tegelikult sai Larjushinile soovitatud otsida neile jõukohasemaid võistlusi.
Ettepanek:
1. Otsustada, kas toetada Anna osalemist Sao Paolo MK-etapil.
2. Taotleda Annale enne MM-il esinemist KULKA stipendiumit MM-iks valmistumiseks.
Selle eest saaks ta võtta Prantsusmaal eratreeninguid spetsiaalselt ratastoolivehklemise treenerilt.
OTSUS: Toetada Anna Mezentseva osalemist Sao Paolo MK etapil Pisa võistluste kokkuhoitud eelarvevahendite arvelt. Teha taotlus KULKA-sse talle stipendiumi määramiseks.
Kergejõustik
Egert Jõesaar ei osalenud IWAS WORLD GAMES-il kaalutlusega, et hooaeg venib ebaloomulikult pikaks. Tal oli veebruari algul, kui need võistlused toimusid alanud just uus ettevalmistusperiood ja kuidagi ei olnud need võistlused talle sobivad. MM toimub alles novembris
ja see venitabki hooaja ebaloomulikult pikaks. Hetkel on ta treeninglaagis Hispaanias koos
teiste Eesti heitjatega.
Jõutõstmine
Jelena Pipper osales jaanuaris Pajulahti Mängudel Soomes, tulemuseks oli 47 kg. Ootasime
tunduvalt enamat. Oleme Jelena ja ta treeneriga kohtunud ning Jelena võistlemise tingimused üle arutanud. Viimaseks kokkuleppeks jäi, et kui MM-il ei tule tulemust 65 kg, siis keskendub Jelena edaspidi treeningutele ja kohalikele võistlustele seniks kuni tulemus on vähegi
arvestatavam (65-70 kg).
OTSUS: Juhatus võttis informatsiooni teadmiseks
Punkt 4
S.Falkenberg: Aastaaruanne on teile esitatud. Peale juhatuse poolset heakskiitmist – mõne
juhatuse liikme allkirjaga registris – lepin kokku meie revisjonikomisjoniga, millal ja kuidas
nad tulevad revideerima dokumente.
Juhatus arutab aastaaruannet.
OTSUS: Esitada 2018. aastaaruanne revideerimiseks revisjonikomisjonile.
Punkt 5
Juhatus arutleb aastakoosoleku läbiviimise teemadel ja eelmisel koosolekul määratud aeg
muudetakse 17.maiks. Kohaks pakutakse Tallinn Endla 59 algusega kell 12. Tavapärasesse
päevakorda lisada punkt: Arutelu võimaliku ühinemise teemal EPK-ga.
Punkt 6
- Ikka on pidamata kohtumine EPK juhatuse liikmetega. EIL liikmed teevad ettepaneku
pidada see kohtumine 24.aprillil kell 14.
- Ratastoolitennise kohalikud turniirid lisada EIL kalendrisse
- Arutletakse EPK-ga ühinemise võimalike viiside üle, otsuseid ei langetatud.
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