EPK TK koosolek nr.3
15.03.2019 EPK kontoris Pärnu mnt 102C
Algus: 13:40
Lõpp: 15:30
Osalesid: Monika Haukanõmm, Toomas Sepp, Toomas Kasemaa, Rein Loik, Alar Õige,
Kirsti Pedak, Kersti Aasmets (liitus kl 14:05)
Lisaks olid kohal: Signe Falkenberg, Keit Jaanimägi

Päevakord:
1. 2018. majandusaasta aruande seisust ja üldkoosoleku korraldamine
2. Ujumise juhtum: ülevaade kohtumisest EUL presidendiga ja uus selgitustaotlus
3. Taotlus Orienteerumise Liidult - Taivo Toomas täpsusorienteerumine
4. Ülevaade Tokyo ja Pekingi POM kandidaatidest
5. Ülevaade sekretariaadi tööst 25.01-15.03 ja EPK sportlaste osalemistest
välisvõistlustel
6. Purjetamise arendamisest ja koostööst EJKL-ga
7. Muud küsimused
Monika Haukanõmm avab koosoleku ning palub kinnitada päevakorra.
Otsus: päevakord kinnitatud ühehäälselt.

1. 2018. majandusaasta aruande seisust ja üldkoosoleku korraldamine
Signe Falkenberg annab ülevaate 2018.aasta majandusaasta aruande seisust ja
kujunemisest.
T. Sepp: minu ettepanek on lisada tegevuste aruande juurde seletuskiri, kuidas on
tekkinud 2017 ja 2018 vahed suurematele numbritele.
Kohalviibijad arutlevad.
Eelmisel koosolekul kinnitati ettepanek korraldada täiskogu 23.mail kell 10:00-15:00.
Sekretariaat on võtnud võrdlevad hinnapakkumised ruumi rendile ning toitlustusele
kahest kohast. Mõlema pakkumise puhul on arvestatud 35 inimesega.
Variant 1:
Tere tennisekeskuse saal „Lavendel“, toitlustus Reval Café’lt.
Variant 2:
EPIKoja saalis

Otsus: majandusaasta aruandele lisada selgitused 2017 ja 2018. aasta erinevused
suuremate numbrite osas.
Otsus: majandusaasta aruanne auditeerimisele suunata 25.03.2019, seni on
täitevkomiteel võimalik teha veel täiendusi.
Otsus: info täiskogu korraldamise osas teadmiseks võtta ning sekretariaadil edasi
minna täiskogu ettevalmistustega.
2. Ujumise juhtum: ülevaade kohtumisest EUL presidendiga ja uus selgitustaotlus
- Kohtumisest EUL presidendiga, uus selgitustaotlus: selgitada välja konkreetselt
faktid, et ei jääks kahtlusi õhku.
- Esitatud on uus selgitustaotlus.
- S.Falkenberg pakkumine:
o võtta ette samm sammult esitatud küsimused;
o küsida EPUL-ist aruannete täiendusi ehk r/p kontode väljavõtted, milledele
on viidatud aruannetes;
o panna kirja neile ammendavad vastused koos tõestavate dokumentide
koopiatega;
o käia läbi EPK projektid, lepingud ja aruanded kõiges DS ujujatesse
puutuvas alates 2015-2017;
o Seejärel kui vajadus võtta juurde neutraalne isik ja koostada E. Õunmaale
vastus (koopia Lassile ja Eesti ujumisliidule).
Toomas Sepp kiidab väljapakutud sammud heaks ning pakub ennast auditi
esimeseks lugejaks.
Alar Õige: mina arvan, et 29. märtsiks peab olema kõikidelt osapooltelt olemas
vajalik lisainformatsioon.
Toomas Kasemaa: võin teha ise esimese päringu siseaudiitorile.
Otsus: alustada vajaliku informatsiooni kogumisega auditiks ning seejärel kaasata
erapooletu siseaudiitor.
3. Taotlus Orienteerumise Liidult - Taivo Toomas täpsusorienteerumine
Orienteerumise liidult on tulnud meile taotlus toetada puudega orienteerumissportlase
Taivo Toomase ja tema saatja/abilise osalemist 2019. aasta täpsusorienteerumise
maailmameistrivõistlustel Portugalis 1500 euroga.
Taotlus koos sportlase võistluse eelarvega on lisatud koosoleku materjalide kausta.
Ettepanek toetada Taivo Toomase osalemist 1500euroga.
Täitevkomitee hääletab.
Otsus: täitevkomitee nõustub ühehäälselt ettepanekuga toetada Taivo Toomast
1500euroga.

4. Tokyo ja Pekingi POM kandidaatidest
S. Falkenberg annab ülevaate POM kandidaatidest.
Ujumine:

Nimi

klas distants
s

2020 TOKYO POM kvalifitseerumine / normide täitmine
algas 01.10.18
A-norm B-norm täidetud/täitmat märkus
a (hetke aeg)
täidetud
norm

Matz Topkin

Kardo Ploomipuu
2018 aasta jäi vahele

Robin Liksor
Susannah Kaul

S4
50m selili
S4
50m vabalt
SM4 150m
kompleksi

52.67
42.97
3:09.71

47.46
3:22.69

S1-5 50m delfiini
S1-4 100m vabalt
S4
200m vabalt

40.61
1:37.67
3:37.23

43.44
1:56.98
4:06.74

S10
S10
SB8
S9
S10

25.47
1:03.84
1:18.83
1:03.41
28.99
1:03.11
1:14.52

26.09
1:05.93
1:21.78
1:04.52
29.88
1:04.06
1:15.71

50m vabalt
100m selili
100m rinnuli
100m liblikat
50m vabalt
100m vabalt
100m selili

A
B

45.89 IWAS WG 02.2019
43.45 IWAS WG 02.2019

29.60
1:07.99
1:17.89
1:07.60
29.45
1:04.31
1:13.86

IWAS WG 02.2019
IWAS WG 02.2019
Dublin EM 2018
Berliin 2018
Dublin EM 2018
Dublin EM 2018

+ võimalik Marita Sukko (EVPISL)
Kergejõustik:
Egert Jõesaar, F44 kettaheide
2019 MM norm 39.00m kvalif.periood 1.01.2018-30.09.2019 TÄIDETUD
2020 Tokyo POM norm 40.00m kvalif.periood 1.10.2018- 06.2020
hetkel 2018 edetabeli järgi 5.koht tulemusega 47.98m
Pararattasõit:
Mari-Liis Juul, C5 treki ja maanteesõit
Ratastoolivehklemine: Anna Mezentseva, klass A, florett ja epee
Ratastoolikurling: esimesed POM punktid saadud MM-ilt
Kurtide OM kandidaadid: peale Tallinna MM lõppu
Otsus: info võtta hetkel teadmiseks, järgmisel koosolekul kinnitada kandidaatidele
antavate ettevalmistustoetuste summad.
5. Ülevaade sekretariaadi tööst 25.01-15.03 ja EPK sportlaste osalemistest
välisvõistlustel

1. Toimusid IWAS maailmamängud, kus osalesid meie ujujad ning vehklejad. Ujujatel
õnnestus koju tuua kokku 12 medalit, kuid veelgi tähtsam oli Matz Topkini Tokyo
POM normatiivide täitmine kahel alal – A-norm 50m seliliujumises ja B-norm 50m
vabaltujumises. Väga lähedale jõudis ka Susannah Kaul, mis annab lootust, et normi
täitmine on reaalne juba käesoleval poolaastal.
Vehklejatest läks kõige paremini Dmitri Krassikovil, kes võitis pronksmedali epees U17 vanuseklassi MM-il, mis toimus IWAS Games raames.
2. Ratastoolikurlingu võistkond saavutas MM-il 8.koha ja jäi püsima A-gruppi. Teeniti
esimesed Pekingi POM punktid.
3. Tsehhis toimusid pimelauatennise võistlused, Ališer Hožanijazovile 11. koht ja
meeldejääv mäng Peter Zidariga. Robert Lätt 33. koht.
4. Tallinnas toimus ratastoolitennise Balti CUP 1. Etapp, kus esmakordselt võtsid nii
meestes kui naistes võidu Eesti koondised.
5. Hetkel on treki MM-il Mari-Liis Juul.
6. Hetkel toimuvad Kurtide sisekergejõustiku MM võistlused Tallinnas.
Sekretariaat: jaanuar-veebruar aruannete koostamised Som-i, KULKA, HMN, töö
värvatavatega, eelarvete korrigeerimised ja lepingud liitudega, kohtumised ja koostöö
planeerimised erinevate spordiliitudega
Otsus: info võtta teadmiseks.
6. Purjetamise arendamisest ja koostööst EJKL-ga
Varustus ostetakse EJKL poolt, tegevusteks 2019 aastal vajatakse ca 13500.- (HMN-i
laekumisest ehk eelarve realt: Liikumisharrastused ja demoprojektid). Lepingu
partneriks jääks EJKL. EPK-l töötada välja taotluse ja aruande vorm.
Kohalolijad arutlevad.
Otsus: EPK sekretariaat töötab välja taotluse ning aruande vormi, eraldatava summa
osas teha otsus järgmisel täitevkomitee koosolekul.
7. Muud küsimused
- Taotlus EPUL-ilt medalipreemiate määramiseks (lisatud)
Otsus: võtta info teadmiseks.
Otsus: võtta medalipreemiate statuudi dokument järgmistel koosolekutel
ülevaatamisele.
-

R/p tahab tõsta tasu + palgaprogrammi moodul 5 töötajale + 60/aastas
Otsus: Signe võtab ühendust EPIKojaga Meriti programmi litsentsi osas.

-

Soome VAU-le välja pakutud kokkusaamine aprillis Tallinnas, hetkel puudub veel
nendepoolne kinnitus.
Otsus: sekretariaadil jätkata suhtlust VAU-ga järgmisel nädalal.

-

Meie sportlastele dopingualane koolitus

Otsus: võtta ühendust EAD-ga ning korraldada selle aasta jooksul meie
sportlastele ning alaliitudele dopingualane koolitus.
-

Sotsiaalministeerium alustab väike- ja suurprojektide toetamist uutel alustel:
Riigitugiteenuste keskuse lehel prioriteediks ka „invasporti edendavad tegevused“
SM lehel need kolm sõna puudu.
Otsus: Signe täpsustab Sotsiaalministeeriumi käest üle.

-

Spordivarustuste taotluste hindamise tulemustest, vaata EPIF otsust lisa 1.
Otsus: info võtta teadmiseks ning väljavõte tulemustest lisada protokollile.

-

Järgmise tk koosoleku ajast:
eelmisel kohtumisel sai kokku lepitud TK koosoleku ajaks 17.05.
Ettepanek muuta see aeg 15.05 kell 12:30.
Otsus: uus koosoleku aeg kinnitatud ühehäälselt.

Koosoleku juhataja: M.Haukanõmm
Koosoleku protokollija: K.Jaanimägi

Lisa. 1

