
EESTI SoUDELIIDU LIIDUPAEVA KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 16.veebruar 2008
Koht: Pernu Raekoja saal
Algus kell 12.15, l6pp kell 15.30

Vastavalt p6hikirjale moodustasid Liidupiieva Liidu liikmete poolt valitud volinikud
jiirgmiselt:

SK "Energia" - 4 volinikku: Valeri Osmokesku,Mikhail Lebedev,Ivan Ma3takov;Sergei Gluiko
Piimu"Kalev" - 4 volinikku:Meelis Martin, Reet Palm, Ulvi Luto5kin, Roman Lutolkin
SK" Plmu" - 4 volinikku: Arvo Loorits, Tatjana Jaanson, Rita Maiel Tbnu Endrekson
SAK Tartu - 4 volinikku: Jaan Vaiksaar, Indrek Salk, Lauri Pind, Tanel Kliiman
Viljandi SK - 2 volinikku: Ruth Vaar, Reet Jiiris
Tallinna SK - 2 volinikku: Mihkel Klementsov, Robert Viili
TU ASK -2 volinikku: -

Lisa 1. Klubide volinike kirjalikud volikirjad.
Lisa 2. Liidupieva registreerimisleht.

Koosolekul osales 20 hiiiile6igustikku volinikku 22 vdimalikust. u. Lutoskin, R. Lutoskin ei
osalenud paevakorrapunktide 6 ja 7 haaletamisel.

Jaan Tults- ettepanek valida koosoleku juhatajaks s6udeliidu viitsepresident Mihkel
Klementsov, protokollijaks Jane Kalda.

OTSUS: Poolt: 20 vastu:O erapooletuid: 0

Koosoleku juhataja Mihkel Klementsov- ettepanek kinnitada Eesti Sdudeliidu iildkoosoleku
piievakord.

PAEVAKORD]
1. 2007.aasta tegevuse aruarne.
2. 2OO7 .a. tegeluse finantsaruanne.
3. Revisjonikomisjoni ettekanne
4. 2008.a. tegevuse p6hisuundade kinnitamine
5. 2008.a. klubide aasta- ja sisseastumismaksude kinnitamine.
6. 2008.a. eelarve kinnitamine
7. Jooksvad ki.isimused

ETTEPANEK: Kinnitada Eesti Sbudeliidu Liidupiieva piievakord.

OTSUS: Poolt:20 vastu:0 erapooletuid: 0
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f . PADVAKORRAPUNKT : 2007.^asta tegevuse aruanne.

J. Tults teeb kokkuvdte lahtudes 2007. aasta p6hisuundadest.

20o7. aasta oM ettevalmistust v6ib lugeda kordalainuks. MM-ilt kahepaadi pronksmedal,
oM-le kvalifitseerus 2 paatkonda, tJ23 MM-ilt kaheksapaadi k-uldmedal, Juuniorite MM_ilt
kahepaadi h6bemedal.

Murelikuks teeb treenerite kaadri ktisimus Tartus. Tartu Ulikooli Akademilise Spordiklubi
uuele sdudekeskusele vaatamata on seal lahendamata treeneri kiisimus, mis oli presidendi poolt
rilesandeks peaseketiirile antud.

JStkusuutlik on eesmiirk kaasajastada aaastas iiks sdudekeskus. Eelmisel aastal avati fartu
Ulikooli s6udebaas. Piirnu SK maavaidlus on siiani lahendamata. Vaatamala sdlmitud lihiste
kavatsuste protokollile on nii Piirnu linn kui ka Kultuuriministerium iiraootaval seistonal
Kulturiministeerium ootab linna initsatiivi.

Eelmise aastal seati eesmiirgiks sdudmisse rohkem kaasata TV-d ja meediat. Siinkohal peab
miirkima, et suur panus selles oli sportlastel, kes lahkesti jagasid intervjuusid ning osalesid
meediar.iritustel.

Eraldi 
.eesmllrgiks oli ka juuniorite projekti edukas jiitkamine. Vastavalt s6udeliidu v6malustele

labi viidud ettevalmisus oli siiski edukas.

J. Tults toob esilejuhatuse liikmete prihendumuse suurt osat,ihtsus, kus igal juhatuse liikmel on
krrjunemas oma konkreetne vastutusala.

J.vaiksaar - miks on Tartu treenerite kaadri probleemi puhul probleemiks vaid iiks klubi?

J. Tuls - probleem m6lemas klubis. TUASK silmas pidades peaks olema klubi ise olema asja
lahendamisel liidrirollis.

Liihikeseks kokkuvStteks annab koosolel-u juhataja sdna s6udeklubide esindajatele.

Piirnu SK
A. Loorits - sportliku poole pealt oli aasta 2007 edukas. Siiani lahendamata klubi maakiisimus.
Samuti teeb muret voistluste liibiviimise ja radade korrashoidmise finantseerimine. Radade
hooldamine, sissepanemine ei peaks olema SK pZirnu kohustus.

SK Kalev.
Reet Palm - Piimu linnavalitsuse toetus on olnud suur abi sSudekskuse renoveerimisel. Uldiselt
liiguvad asjad paremuse poole.

Narva Energia.
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Ivan Mo5takov - Tootab nii spordikool, kui spordiklubi. Tingimuse on head. Baasi
rekonstrueerimise l6petamiseks on riik kaesoleval aastal eraldanud 2 miljonit krooni.
Proobleemiks see, et r.iha vahem lapsi tahab sportida.

SAK Tartu.
T. Kliiman - baasi rekonstrueerimiseks tellis linnavalitsus juurdehituse projekti, mille alusel on
valjastut ka ehitusluba. Eelarves raha planeeritud ei ole, kuid on lubatud leida to6de
alustamiseks raha lisaeelarvest. Kultuuriministeerium toetab 700 000 krooniga, kus Robert
Narska initsatiivil suur osa. Ehitus peaks algama paari niidala piirast.

Viljandi SK
R. Vaar - Eelmisel aastal valmis sdudeklubi olmeruumid, treeningsaal. Sellel aastal peaks
valmia elling, projekt on valmis, raha eelarves planeeritud. Varustust vajalik taiendada,
uuendada.

Tallinna SK
M. Klementsov - kuna iiLha viihem
rahaline seis, siis selles osas ei

Sporditegemise tigimused head.

tiinapiieval sportida ja laste arr.ust sSltub klubi
olla. Sportlik pool on hoidnud vee peal.

lapsi tahab
saa rahul

Jaan Vaiksaar teeb ettepaneku hinnata ESL-i 2007. tegelus arvestastuks, mille hiljem tagasi
v6tab.

Hiiiiletusele liiks Reet Palmi ettepanek ESL- i 2007. aasta tegewst hinnata heaks.

1.1.ETTEPANEK:
Kiita heaks 2007. aasta hooaeg.

OTSUS: 2007. aastahooaeg kiideti heaks. Poolt 20, vastu 0, erapooletuid 0.

2. PAEVAKORRAPUNKT: 2007. a. tegevuse finantsaruanne.

J.Tults- Riiklikud toetused olid planeeritust suuremad. Lisandus kaheksapaadi
oliipiaettevalmistustoetus. K5ige suurema osa eelarvest moodustabki tippsporditoetus.
Koondise liikmete arv on kasvanud nii suureks, mis raskedab mSnede eslarveridadel piiri
pidada. Kulude suurenemine tiitliv6istlustel on seotud ka majutuse hindade t6usuga.

J. Vaiksaar teeb ettepaneku " et 2007. aasta tulude poole peal koopereeritud vahendid
(eelraverida 9.13) ei peaks olema kajastatud bilrookulude all vaid v6iks olla eraldi viilja
toodud. Veel juhib tiihelepanu, et eelmise aasta kinnitatud eelarveridade summades, mis
puudutavad tiitlivSistlused on erinewsed praegu esitatud eelarvega.

3. PAEVAKORRAPUNKT: Revisjonikomisjoni ettekanne

Jaan Vaiksaar - nimetab pbhilised puudused ESL-i raamatupidamises. Varasemate aastate

ettepanekuid on arvestatud vaid osaliselt. Ettepanek kuluarvestuse read teha detailsemaks.



Mihkel Klementsv- millises on need varasem ate aastate ettepanekud, mida ei ole arvestatud?

J. Vaiksaar- eelmisel aasta liidupiieval pandi kohustuseks liibi viia soetatud varadae inventuur,
mida ei ole siiani tehtud.

J.Tults annab hihikese iilevaate s6udeliidu bilansis olevatest varadest.
Tatjana Jaanson juhib tahelepanu, et Uks iihene paat on ka ostetud ASOKile,mis v6iks
s6udeliidus varana kajastuda.

3.1. ETTEPANEK:
M.Klementsov- Kinnitada 20O7 . aasta finantsaruanne, v6ttes arvesse miirkusi ja
revisjonikomisjoni tehtud ettepanekuid.

OTSUS:
Poolt 20, vastu 0, erapooletuid 0.

3,2. ETTEPANEK:
Kinnitatda revisjonikomisjoni otsus.

OTSUS: Poolt 20, vastu 0, erapooletuid 0.

Lisa 3. Eesti S6udeliidu 20A7 . a eelarve ja tiiitmine.
Lisa 4. Revisjonikomisjoni araunne ESL tegewstest 2007. a.

4.PAEVAKORRAPUNKT: 2008. aasta ESL-i tegevuse pdhisuundade kinnitamine.

Tegevussuundadest andis ulevaate J. Tults, reastades 2008. aasta tege\.use p6hisuunad
j iirgnevalt :

l. Noorsbudjate arw suurendamine
2. V6ita medal Pekingi Oliimpiamiingudel
3. Vbita medal U 23 ja Noorte Maailmameistriv6istlustel
4. Jatkata s6udekeskuste kaasajastamist
5. Arendada erinevaid sdudmisl iise
6. J6uda seisukohale ja riksmeelele s6udekanali rajamise osas

J. Vaiksaar teeb ettepaneku v6tta eesmiirgiks, leida vdimalus klubidele noortele trhesuguste
soodsate paatide soetamise

4.1 ETTEPANEK: Lisada J. vaiksaare ettepanek tegewse pohisuundadesse ja kinnitada 2008.
aasta tegewse p6hisuunad alljrirgnevalt.

OTSUS: Poolt 20, vastu 0, erapooletuid 0.

5. PAEVAKORRAPUNKT: 2008.a. klubide aasta- ja sisseastumismaksude kinnitamine.

J. Tults tuletab meelde, et eelmisel aastal oli antud lqisimus arutlusel ning tuginedes eelmise
aasta otsustele, teeb ettepaneku maksud jatta samaks.
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/ 5 I ETTEPANEK: 2008. aasta klubide aastamaks ja sisseastumismaks suurtele klubidele 800
ja viiikestele 400 krooni.

OTSUS: Poolt 20, vastu 0, erapooletuid 0.

6. PAEVAKORRAPUNKT: 2008. eelarve kinnitamine.

Eesti S6udeliidu 2008. aasta eelarvest tegi iilevaate peasekretlir J. Tults. 2008. aasta eelarve on
viiga pingeline. Juhul kui hooaja kestel selgub suurem osalejate arv nt OM-kvalifikatsiooni
vdistlustest ja Euroopa Meistriv6istlustest siis selleks planeeritud summad jaavad selgelt
viiheseks.

J.Vaiksaar miirgib, et siiani on lahendamata protestid 2007.a Seenior B ja Noorte
meistriv6istlustelt. Selle tSttu ei ole v6imalik noorte rahade jaotamist selliselt kinnitada.

T. Endrekson poorab tahelepanu, et biirookr.rludes osas raamatupidamise teenuse juures
anutusveale, mis viib eelarve tasakaalust viilja.

J. Tultsi ettepanekul viiakse eelarve tasakaalu ja suurendatakse ar\utusvea t6ttu tekkinud vahe
osas tulude poole pealt eelarve rida nr 9.

J. Vaiksaare arvates on AIFA v6istluste ja EMV+e k-ulutused proportisionaalselt tasakaalust
viiljas. Puudulik on nii korralduse pool Lui ka kohtunike too pool.

6. l.ETTEPANEK: Eesti tiitlivbistlused on alafinantseeritud. ESL-i juhatusele pandi
iilesandeks tegeleda tiitlivdistluste labiviimiseks paremate tingimuste loomise ja tagamisega.

OTSUS: Poolt 18, vastu 0, erapooletuid 0.

6 2 ETTEPANEK: Arvestades eelnevaid miirkusi ja ettepanekuid, kinnitada ESL-i 2008 aasta
eelarve.

OTSUS: Poolt 18, vastu 0, erapooletuid 0

Lisa 5. Eesti S6udeliidu 2008.aasta eelarve

7. PAEVAKORRAPUNKT: Jooksvad kiisimused

7. 1. J. Vaiksaar juhib tahlepanu, et 2008.aasta EOK ja ESL-i vahel sdlmitud lepingus on sees
neidude seenior B vanuseklassi programmis 2-, mis treenerite n6ukogu otsusega asendati 2x
paadiklassiga. Euepanek, et lepingut mitte rikkuda, siis lisada lepingusse 2x. Samuti on paaril
korral mainitud ujumistreenereid.

J. Tults teeb ettepaneku vastavalt treenerite n6ukogu ostusele asendada 2- 2x paadiklassiga ja
sisse viia lepingulisana muudatused.

OTSUS: ESL-i briroo s6lmib EOK muudatusetega lepingulisa.



7 .2 laan Vaiksaar t6statab veel Aerutamise ja Sdudmise Oh.impieettevalmsitus Keskuse

staatuse kiisimuse.

Jaan Tults teeb ettepaneku kutsuda kokku juhatus ning valida uus juhatuse liige ja jlitkata

ASOKi tegerust.

OTSUS: Poolt 18, vastu 0, erapooletuid 0.

7. 3. Mitrkel Klementsov loeb ette Eesti S6udeliidule laekunud Narva Noorte Meremeeste

avalduse astumaks Eesti S6udeliidu liikmeks.

Jaan Vaiksaar teeb ettepaneku avaldus mitterahuldada ja juhatusel selgitada klubi
tegewssuunad, eesmiirgid jne.

Jaan Tuits teeb ettepaneku rahuldada avaldus ja v6tta vastu klubi Eesti S6udeliidu liikmeks.

7,3. I ETTEPANEK: Mitte rahuldada Narva Meremeeste klubi avaldust.

OTSUS: Poolt 16, vastu 0, erapooletuid 2.

7.3.2 ETTEPANEK: Vdtta vastu Narva Meremeeste klubi Eesti Sdudeliidu liikmeks.

OTSUS: Poolt 1, vastu 16, erapooletuid 1.

Lisa 6. Noorte Meremeeste Klubi avaldus.

Koosoleku juhataja: Koosoleku protokollij a:

Mihkel Klementsov

'a [/L)
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