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Koosoleku protokollija: Janika Koch-Mäe 

 

1. Arutati: 2019. aasta aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine ja revisjonikomisjonile 
saatmine.  

              Otsustati: Saata aastaaruanne ja tegevusaruanne revisjonikomisjonile läbivaatamiseks ja            

hinnangu andmiseks. 

2. Arutati: Eesti Karikavõistlused 2020 
Otsustati: Seoses koroonakriisiga jätta ära 2020 aastal Eesti Karikavõistlused (vajalik 
võistluskalendri muudatuse kinnitamine üldkoosolekul). 
 

3. Arutati: sportlaste 2020. aasta litsentsitasude kompenseerimine seoses koroonakriisiga.  
Otsustati: Seoses koroonakriisiga võimaldada litsentsi omandanud sportastele soovi alusel tagasi 
maksta pool 2020 aasta litsentsitasust. 
 

4. Arutati: koostöö Eesti Personaaltreenerite Liiduga ja Ergo Metsla volitamine asjaajamiseks. 
Otsustati: Volitada juhatuse nimel Ergo Metsla’t esindama EKFL huvisid, võtma vastu otsuseid 
ning läbi viima juriidilisi protseduure, kuid mitte teostama rahalisi tehinguid Eesti 
Personaaltreenerite Liiduga koostöö tegemisel. Võimalike mistahes rahaliste tehingute tegemise 
aluseks peab olema eraldiseisev juhatuse otsus. 
 

5. Arutati: Eesti Meistrivõistluste toimumine. 
Otsustati: Muuta Eesti meistrivõistluste toimumise kuupäeva vastavalt IFBB kalendri 
muudatustele. Eeldatav EMV toimumisaeg on novembrikuu II pooles. Täpne kuupäev määrata 
hiljemalt juuni kuus toimuval EKFL korralisel üldkoosolekul. 



6. Arutati: rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemine enne Eesti meistrivõistluseid.  
Otsustati: Kuna IFBB Euroopa (EM)- ja Maailmameistrivõistluste (MM) toimumise kuupäevad on 
pidevas muutumises, siis erandkorras võimaldada 2020 aastal sportastel osaleda EM-l ja MM-l ka 
juhul kui Eesti Meistrivõistluste tegelik kuupäev osutub EM-i või MM-i omast hilisemaks. Sellisel 
juhul kohustub sportlane osalema Eesti Meistrivõistlustel distsiplinaarmäärustiku alusel. 
 

7. Arutati: üldkoosoleku korraldamine – korraldada üldkoosolek juuni kuus vastavalt eriolukorra 
reeglite võimalustele 
 

8. Arutati: Kodukorras litsentside omandamise protseduuri täpsustamine: 
1.1. Võimaldada litsentsi omandada kõrgema tasuga lühiajalise perioodi jooksul juuni kuus. 
1.2. Algajate võistluste eel litsentsi omandamise reeglistik 
1.3. Litsentsitasu tagastamise kord (surm, arstitõend, jms) 
1.4. Litsentsi tingimused kehtivad aasta aega alates litsentsi omandamise kuupäevast. Reeglina 

sportlane omandab litsentsi tavapärasel litsentsi väljastamise perioodil (jaanuari kuus). Muul 
ajal litsentsi omandanud sportlasel kehtivad litsentsi tingimused aasta aega või kuni uue litsentsi 
omandamiseni tavapärases korras (jaanuari kuus). Võistlemise õigus on kõigil litsentsi omavatel 
sportastel  hoolimata litsentsi omandamise ajast kalendri aasta lõpuni. 

 
 
 
 
 

 


