Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu ümarlaua protokoll 27.01.2018

Kestvus: 11:30 – 15:00
Osalejad:
Ain Kimber
Aldur Partašjuk
Edward Rebane
Kristina Koroljak
Mart Kajari
Siim Veri
Egert Oiov
Ivar Mikk
Mariann Kilg
Veronika Majuri
Timo Majuri
Õnnela Raudsepp
Ergo Metsla
Janika Koch-Mäe
Eleri Reinart
Siim Kelner
Ott Mänd
Ümarlauda juhatas: Ergo Metsla
Ümarlauda protokollis: Ott Mänd
Sissejuhatus: EKFLi presidendi avasõna. Ümarlaual põhifookuses 3 teemat – mis on poole aasta
jooksul ära tehtud ning mis tegemata; klubide ettepanekud; klubide poolsed ettekanded ja
murepunktid. Eesmärk jõuda otsuste ja projektideni, mida üldkoosolekul kinnitada. Komisjonid on
töövõit, kokku u. 30 inimest tegelevad komisjonide raames. Alaliidu põhifunktsioonid on komisjonide
vedada. Peasekretäri ametisse võtmine. Suhtlus ja kommunikatsioon paremaks läbi peasekretäri.
Komisjonide sõnavõtud
Kutsekomisjon:
Janika Koch-Mäe esitas slaid-ettekanne oma tegemistest. Kutsete väljastamine, koolituste ja
eksamite korraldamine. Kokkuvõte möödunud eksamitest novembris ja jaanuaris. Kutsed
väljastatakse vastavalt EOK kutse andmise korrale. Tutvustas eelseisvaid koolitusi, millega saab
tutvuda ka alaliidu kodulehel. Oli valmis kuulama kohal olijate ettepanekuid koolituste paremaks
muutmisel. Hetkel ettepanekuid ei tulnud.
Treenerite komisjon:
Siim Kelner esitas suusõnalise ettekande. Rääkis lähemalt esimese koosoleku toimumisest ja juhatuse
poolt kinnitust saanud otsustest – doping ja Adamsi programm ja selle seos EOKga (kõik EM ja MM
tiitlivõistluste topp 6 lülitatakse Adamsi programmi, kui sportlane langeb välja top 6st langeb
Adamsist välja). Testimine treenerikomisjoni pärusmaa. Puudutas peatreenerite temaatikat (I. Otsus,
J. Junson, laste oma vastavalt olukorrale). Peatreener on sportlaste esindaja ja koondise juhtija.
Eliitkoondise tähendus ehk koondis, kes esindab riiki välisvõistlustel. Lastele pole eliitkoondist vaja.

Paremad sportlased lähetatakse liidu rahade eest, laste puhul otsustab juhatus vastavalt rahalistele
vahenditele, kas lähetatakse või ei lähetata. Ettepanek kutsekomisjonile Adamsi alase koolituse kohta
treeneritele.
Ettepanek üldkoosolekule: eliitkoondise normatiivid paika panna – üldkoosolekule arutamisele.
Arutada kodukorras võistlustele saamise korda.
Noortekomisjon:
Aldur Partašjuk tegi suulise ettekande. Tutvustas noorte ja laste komisjoni tööd, finantsilist toetamist
riigi poolt. Toimus pikem diskussioon kategooriate osas.
Ettepanek üldkoosolekule: tõsta noorte vanus kuni 18 k.a.

Klubide poolsed ettepanekud ja murepunktid

Kristina Koroljaki klubi:
Klubide aastamaks: soovib saada laste klubide liikmemaksu odavamaks.
Kohal olnud liikmes klubide esindajad olid päri laste klubidele soodustuse pakkumisega.
Ettepanek üldkoosolekule: klubidel otsustamise koht.
Pikem diskussioon spordiklubi liikmemaksu osas. Tekib küsimus mustade päevade kulude katteks.

Aastasportlaste valimine tuleb üle vaadata. (EKV, EM, MM, EM arvesse).
Ettepanek üldkoosolekule: Ergo saadab uuesti kirja tutvumiseks, üldkoosolekul võetakse seisukoht.

Reval Sport (Aldur Partašjuk):
Õigusliku hinnangu andmine EKFLi eelmise aasta tegevustele. ’16a teisel ja ’17 aasta esimesel poolel
on vääriti kasutatud ressursse.
Kohal olnud liikmes klubide esindajad leidsid, et me ei saa teha ettepanekuid õiguslikku hinnangut
probleemile, kuna pole kindlaid tõendeid.
Ettepanek üldkoosolekule: pöörduda kohtusüsteemi poole tegevusele õigusliku hinnangu andmiseks
või mitte. Revisjoni komisjoni poolne ülevaade koos tõenditega antud probleemile. Vajalik oleks ära
kuulata ka süüteos kahtlustavate selgitused võimalikele esile kerkinud tõenditele.

EKFLi varade kasutamine – Reval Spordiklubi leiab, et E. Reinart on kasutanud alaliidu varasid
isiklikeks huvideks, mistõttu ettepanek on tasuda tagasi täies ulatuses telefoni soetusmaksumusega.
Ergo Metsla selgitas ümarlaual osalenuile küsimuse tagamaid. Täies ulatuses soetusmaksumus ei ole
kasutatud telefoni puhul reaalne. Probleem: üleandmise dokumendid ning tagastustingimused on
eelmisel juhatuse koosseisul jäänud paika panemata.
Ettepanek üldkoosolekule: Ramil Lipp vaatab üle telefoni hinna ja annab selle edasi üldkoosolekule.

Esindamine välisriigis. E. Reinarti lähetas Soome föderatsioon. Reval Sport tahab käiku lasta 29.
põhikirja punkti. Eleri esindas Eesti alaliitu, Soome alaliidu rahade eest, mille Soome alaliit võlgnes
delegaadile varasema kohtuniku töö eest.
Kohal olnud liikmes klubide esindajad ei näinud ette antud olukorras probleemi, kuna see on
alusdokumentides täpselt paika panemata. Peasekretär pidi ümarlauda korrale kutsuma.
Ettepanek üldkoosolekule: Peasekretär uurib EOK sekretariaadist seisukohta ülalpool mainitu osas.

Klubivahetuse protseduuride eiramine Eesti Meistrivõistlustel 2017 – räägib lahti Ott Kiivikase klubi
vahetust keset hooaega Revalist Spartasse. Kuna tal ei olnud vana klubi allkirja, siis ta ei saanud
võistelda uue klubi alt.
Ergo Metsla selgitas, et kuigi viis (5) juhatuse liiget kaheksast (8) olid päri Ott Kiivikase võistlemisega,
juhatuse otsust kui sellist ei tehtud kuna protsess venis ja võistlused jõudsid juba kätte.
Kohal olnud liikmes klubide esindajad ei jaganud probleemi suurust Reval Sport klubiga, kuid
tunnistasid, et see tuleb edaspidiste segaduste vältimiseks üle vaadata.
Ettepanek üldkoosolekule: Tuleb võtta seisukoht, kas Ott Kiivikase võistlema laskmine erandkorras
on aktsepteeritav või ei ole.

Ametivõimu kuritarvitamine treeneri kutse andmisel – endised juhatuseliikmed ja komisjonide
liikmed on kirjutanud teineteisele ebapädevaid koolituste pabereid ja treenerite pabereid. Ettepanek
viia üldkoosolekule probleem lauale ja kutsekomisjonile ettepanek võtta välja need isikud, kes ei
vasta kutse nõuetele. Kutsekomisjon leiab, et asja võiks lähemalt vaadata. Siim Kelner tõi välja, et
temale teadaolevalt on varem kirjutatud välja kutseid ilma kriteeriumeid täitmata või täielikult
eelnevaid kutseid omamata.
Kohal olnud liikmes klubide esindajad tõdesid, et juhul kui see nii on olnud, siis tuleb seda lähemalt
uurida.
Ettepanek üldkoosolekule: tõstatada küsimus üles ümarlaual, kuidas oleks õigem edasi tegutseda.

Tiimide küsimus vastuolus EKFLi korra ja ausa mängu eesmärgiga.
Kohalolnud liikmes klubide esindajad ei jaganud Reval Sport seisukohta.
Ettepanek üldkoosolekule: Alaliidu klubid otsustavad.

Sotsiaalmeedias eetika normid – sotsiaalmeedias alavääristatakse alaliitu. See ei tohiks nii olla.
Kohal olnud liikmes klubide esindajad leidsid, et alaliidu mustamine sotsiaalmeedias on taunitav.

HC Gym (Timo Majuri):
Palub juhatust tagasi kutsuda, et iga klubi poolt oleks maksimaalselt 1 klubi liige juhatuses, tagamaks
juhtkond kellel on tahtmist arendada EKFLi edasi.

Kohal olnud liikmes klubide esindajad olid päri, et praegusel kujul alaliidu juhatus tegeleb liiga palju
minevikus olnuga ning ei tegele piisavalt edasise arenguga.
Ettepanek üldkoosolekule: Kutsuda tagasi juhatus ning valida uus, kus ühest liikmes klubist ei ole üle
1 liikme või kutsuda tagasi osad juhatuse liikmed.

Noorte sponsoreerimine ja toetamine.
Ettepanek üldkoosolekule: peale aasta eelarve kinnitamist üle vaadata võimalused suurendamaks
noorsportlastele minevaid toetusi.

Kohtunike töö võimaluste leidmine, et saaks hoida rahvusvahelise taseme kohtunikukaarti.
Ettepanek üldkoosolekule: korraldada väiksemaid või regionaalseid (lahtiseid) võistlusi koos teiste
Baltimaade alaliitudega, kus kohtunikud saaksid vajalikud tunnid oma litsentsi hoidmiseks.

Soovib leida võimalust suunata ressursse nii, et Eestist saaks tõusta meeste kulturismis
rahvusvahelisele tasemele.
Ettepanek üldkoosolekule: mõelda välja võimalikke lahendusi, mis aitaks Eestis suurendada meeste
kulturismi järelkasvu rahvusvahelisele areenile.

Spa & Sport (Ramil Lipp):
Põhikirja punkt, mis sätestab, kuidas liikmes klubid juhatusse inimesi esitada saavad ja et ühest
klubist/organisatsioonist ei tohiks juhatusse kuuluda rohkem, kui üks inimene. Ehk arutada teema
veelkord läbi, et saaks järgmisel üldkogul viia sisse korrektuurid põhikirja osas, mis tehti mingil
põhjusel väga juriidilisse keelde ning mille tegelik sisu on hetkel teistsugune. Samuti viia vastavusse
seejärel organisatsiooni juhatus.
Ergo Metsla selgitas, et üldkoosolekul kinnitatud põhikirja redaktsiooni esialgne mõte, mida ka
juhatuses arutati oli teistsugune. Mingil põhjusel esitati üldkoosolekule ja üldkoosolekul viibinud
klubid ka kinnitasid teistsuguse mõttega sõnastuse.
Aldur Partasjuk esitas seisukoha, et praeguse põhikirja järgi võib olla juhatus nii valitud nagu ta on
kuna viimasel juhatuse valimisel esitasid juhatuse liikmete kanditaadid kaks klubi ning tema nimi ei
olnud Reval Spordiklubi poolt esitatud nimekirjas vaid Ramil Lipp’u poolt esitatud nimekirjas. Seega
oleks justkui juriidiliselt korrektne praeguse põhikirja järgi olukord, kus Reval Sporti esindab kaks
juhatuse liiget.
Kohal olnud liikmes klubide esindajad avaldasid sellise asjade seisuga rahulolematust ning on päri, et
antud punkt tuleb üle vaadata ning konkreetsemalt ja üheselt mõistetavalt sõnastada.
Ettepanek üldkoosolekule: vaadata üle antud Põhikirja punkt ning sõnastada ümber.

Ülevaade 2017 aasta juhatuse tegemistest, s.h. segadus peasekretäri ametikohaga.

Ergo Metsla tutvustas millega eelmisel kalendriaastal tegeleti ning tutvustas klubidele segadusi
peasekretäri ametikoha ümber.
Struktuuri tutvustus.
Ergo Metsla tutvustas alaliidu ja juhatuse struktuuri.
Alusdokumentide tutvustus ja info nende olulisusest kogu organisatsiooni seisukohalt.
Ergo Metsla tutvustas alaliidu alusdokumente ning kust neid leida: www.kulturism.ee lehelt.

Arutlusel olnud lisateemad:
Mida teha proffidega.
Klubide vahetuse pikendamine 15.02.18.
Võistluste osalemise tasu üle kinnitamine üldkoosolekul, hetkel teati see olevat 10€.

