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Punkt 1
2012 majandusaasta aruanne
Juhatus vaatab üle 2012. majandusaasta aruande.
Otsus 2013-07/14
Esitada aastaaruanne revideerimiseks revisjonikomisjonile ning paluda otsust 26.aprilliks.
Arutatakse rahade laekumist riigilt - aastast neljandik on möödas ja ikka veel pole lepingut - ning
pöördumise koostamist EPOK juhatuse poole palvega esitada SM-ile taotlus 1/12 rahade
laekumiseks alates aasta esimesest kuust.
Otsus 2013-08/14
Juhatusel rääkida läbi teiste EPOK liikmetega ning koostada kiri EPOK juhatusele ettepanekuga
pöörduda Sots.Min. poole taotlusega muuta senist rahastamise korda.

Punkt 2.
Ülevaated toimunud üritustest:
- ratastoolitennise laager ja noortepäev
- Valtu Spordilaager
- Eesti-Suurbritannia kelguhokimängud ja vigasaanud sõdurite spordipäev
- Eesti-Suurbritannia ümarlaud invaspordi teemadel
- Kelguhokist

- Bowlingu võistkondlik MV
Alar Õige annab põhjalikuma ülevaate kelguhoki turniiridest ja mängudest sel aastal. Ta kirjeldab
kelguhoki jätkusuutlikust ja võimalusi jätkamiseks.
Gert Elmaste: kuidas on lood klubiga?
Alar Õige: koostöös ratastoolikorvpalli eestvedajaga on ettevalmistamisel invaspordiklubi loomine,
kuhu liita parasõudjad, ratastoolitennisistid, kelguhoki, istevõrkpall jms.
Juhatus arutleb veel korraldajate kohustuse üle edastada sekretariaati võistluste protokollid
digitaalselt nii nagu EIL võistluste üldjuhend ette näeb. Tõdetakse, et seda nõudmist alati ei
täideta.
Otsus 2013-09/14:
Tuletada korraldajatele meelde, et vastavalt EIL võistluste üldjuhendile peavad korraldajad
edastama võistluste protokollid digitaalselt.

Punkt 3.
EIL kalenderplaani korrigeerimine vastavalt tegelikult olukorrale ja võimalustele
Peasekretär Signe Falkenberg kannab ette olukorra projektitaotluste vastustest HMN-ist. Viimased
kuud on kõik taotlused tagasi lükatud. Samuti nendib ta, et ka riigipoolt toetus väheneb sel aastal
tunduvalt ning seega teeb ettepaneku ära jätta laagrid, Tallinna Spordipäeva ja aastalõpu ürituse.
Aasta parima sportlase auhinna üleandmine võisk toimuda ELIL Aasta Tegu ürituse raames, teha
ELIL juhatusele vastav ettepanek.
Juhatus arutab kalenderplaanis olevad võistlused läbi ja teeb rea muudatusi:
1. Korraldada ühepäevased võistlused, kaaluda laskmise võistöuse korraldamist, aga mitte MV-na.
2. Loobuda osalemisest laskmise MK etapil, sest EM kujuneb kallimaks kui esialgu plaanitud
3. Osaleda sõudmise MK II etapil Etonis, aga jätta ära plaanitud osalemine III etapil, sest seal ei
stardi parasõudjad.
4. Kergejõustiklase Egert Jõesaare gümnaasiumi lõpetamise tõttu korrigeerida tema kergejõustiku
välisvõistlustel osalemise plaane.
Otsus 2013-10/14
EIL spordilaagrite osas kalkuleerida läbi, kui suur oleks osalustasu laagri korraldamiseks ilma
projektitoetusteta ning küsida liikmete arvamust osalustasu jõukohasuse kohta.
Otsus 2013-11/14
EIL eelarve ja võistluste kalenderplaan kinnitatakse juhatuse poolt peale EPOK-iga lepingu
sõlmimist riigi toetuse osas.

Punkt 4.
Projektide plaan 2013
Peasekretär Signe Falkenberg annab ülevaate koostatud 2013 aasta plaanidest projektitaotluste
esitamise osas. Juhatus võtab selle teadmiseks.
Punkt 5.
Kergejõustik
Juhatus vaatab üle formuleeritud muudatused üldjuhenditesse vastavalt eelmisel juhatuse
koosolekul 18.jaanuaril 2013 vastuvõetud otsusele 2013-02/13:

Otsus 2013-12/14
Kinnitada alljärgnevad muudatused:
EIL üldjuhendisse (www.eil.ee/Voistlusjuhendid):
1. Tühistada peatükis Tulemuste arvestamine punktid 4., 5. ja 6.
Punkt 7. saab punktiks 4.
2. Tühistada peatükis Autasustamine punkt 3. Punktist 4. saab punkt 3 ja punktist 5 saab
punkt 4.
Kergejõustiku üldjuhendisse (www.eil.ee/Voistlusjuhendid):
1. Täiendada peatükki 7 järgmiste alapunktidega:
7.2. EIL juhatus saadab kergejõustiku võistlustele oma voliniku, kes jälgib EIL üldjuhendi,
kergejõustiku üldjuhendi ja konkreetse võistlusjuhendi täitmist.
7.3. EIL juhatus määrab voliniku oma otsusega enne võistlushooaja algust.
7.4. EIL juhatuse voliniku õigused ja kohustused
7.4.1. Volinik on kohustatud:
- edastama peakohtunikule EIL kergejõustiku üldjuhendi
- kontrollima võistluste ajakava
- jälgima võistluste kulgu
- jälgima kohtunike ja peakohtuniku tööd, vajadusel abistama ja nõustama kohtunikke
- lahendama võistluste käigus tekkinud proteste
- annab võistluse järgselt, ühe nädala jooksul EIL juhatusele ja sekretariaadile teada
võistluste kulgemisest (kirjalikult- lühikeses ja vabas vormis).
7.4.2. Volinikul on õigus
- kõrvaldada (mitte lubada) võistlustele sportlane, kes ei kanna võistlusriietust –
kaasaarvatud jalanõud (v.a. puudest tulenevad erandjuhud)
- mitte lubada võistlusalale kõrvalisi isikuid
- teha peakohtunikule ettepanekuid ajakava, kohtunikke ja võistlejaid

puudutavates küsimustes võistluste parema läbiviimise huvides.
2. Lisada punkt 11.4.3 Hooldajad, treenerid ja abilised ei või soorituse toimumise ajal olla
võistlusalal.

Punkt 6.
Pararatsutamisest
Juhatus arutas pararatsutaja Juht Heleni juhti veebruaris ja märtsis 2013 esitatud pöördumist ja
taotlust. Peasekretär Signe Falkenberg annab ülevaate jutuajamistest Eesti Ratsaliidu peasekretäri
Siim Nõmmojaga samas küsimuses (Heleni Juht on ka sinna pöördumised ja taotlused esitanud).
Kiireid lahendusi ei näe ei EIL juhatus ega ka ERL. Signe Falkenberg tegi ERL-ile ettepaneku
alustada pararatsutamise arendamist kõigepealt ala tutvustamisega Eestis (näiteks demovõistlus
ratsutamise EMV raames) ja tegeleda edasi selle ala harrastajate hulga väljaselgitamisega.
Juhatus arutles Heleni Juhti toetamise võimalusi 2013.aastal.
Otsus 2013-13/14:
Käesoleva aasta eelarve ei võimalda rahalist toetust, kuna eelarve on oma põhijoontes koostatud
juba novembris 2012. HMN on oma rahastamist sel aastal kokku tõmmanud ning EIL-il on võimatu
anda selleks aastaks lisa rahalisi lubadusi. EIL 2013 a. eelarves ei ole rahalisi vahendeid või
võimalust pararatsutamise toetamiseks. Rahaliste vahendite ja võimaluste leidmisega tegeletakse
ning uue 2014.a. eelarve koostamisel novembris püütakse arvestada pararatsutamise
toetamisega.

Punkt 7.
RT tennisest, sõudmisest, laskmisest
Juhatus arutleb järgmistel teemadel:
Ratastoolitennisisti Viljar Villiste jaoks on olemas mängutool, saadud asutamiseks Invarult seniks
kuni saabuvad ITF ja ETL koostöölepingu alusel tarnitavad mängutoolid. Kavas on proovida
osaleda esimestel välisvõistlustel Leedus mai keskel, vastava ettevalmistusega tegelevad EIL ja
ETL peasekretärid.
Sõudmise osas on tekkinud võimalus sel suvel uuesti mehitada 4-paat ning saata
klassifitseerimisele ja MK etapile üksiksõudja Tõnis Vihmand. Treeningud käivad nii Tallinnas,
Pärnus kui Tartus.
Laskmise osas on otstarbekas osaleda oktoobris peetava EM-il ning loobuda osalemisest MK
etapil.

Punkt 8.
Aastakoosoleku läbiviimise aeg ja koht, ettevalmistused selleks
Juhatus arutles aastakoosoleku korraldamise võimaluste ja päevakorra küsimuste üle.
Otsus 2013-14/14
1. EIL aastakoosoleku toimub 10.mail Tallinnas aadressil Endla 59.
2.Teatada revisjonikomisjonile aastakoosoleku aeg ja paluda revisjoni otsust 26.aprilliks
3. Koostada digitaalne küsimustik EIL edasise arengu nägemuse üle ja paluda kõigilt liikmetelt
vastuseid 26.aprilliks - palun vastata kõigil liikmetel kirjalikult.
4. Kutsuda koosolekule kõik, kes soovivad kaasa rääkida EIL arengukava koostamisel ja oma
mõtteid avaldada ning saata eraldi kutsed neile, kes on olulised kõneisikud EIL arenguküsimustes.
Punkt 9.
Kelguhoki treeneri stipendiumid
Kelguhoki treenerite stipendiumide määramine
Ettepanek: Vastavalt laekunud avaldustele määrata stipendium suuruses 1110 eur Pelle Sildrele ja
stipendium suuruses 750 eur Aivar Sikk´ile.
Hääletus: kõik on poolt
Otsus 2013-15/14
Määrata stipendium Pelle Sildrele 1110 eur ja Aivar Sikk´ile 750 eur.
Punkt 10.
Muud küsimused
1. Pikamaajooksja Valdur Küng kontaktivõtust EILiga - juhatus võtab teadmiseks.
2. EIL dokumentide arhiveerimisest ja hävitamisest
Otsus 2013-16/14
Peasekretäril korraldada üle 7 aasta vanade r/p dokumentide hävitamine (v.a. palgalehed)
vastavalt seadusele.
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