SPORTLASKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2.
Koosoleku aeg ja koht : 31.10.2020 kell 15.00, Tallink Fitnessi klubis
Koosolekul osalesid: Kady Pärnaku, Ats Lahi, Ats Loot, Arida Muru, Laura Johanna
Derkun, Regina Tselik, Raigo Kuusnõmm ja zoomi kaudu Karina Polovnikova
Koosolekult puudusid: Jana Poljakova
Koosolekut juhtis: Raigo Kuusnõmm
Protokollis: Laura Johanna Derkun

Koosoleku päevakava:
1) EKFL Sportlaste käitumine
2)

Üle Eestiline spordiklubides käimise projekt

3)

EKFL koondise dress

4)

EKFL aasta parima sportlase valimine

5)

Jõulupidu/tänuõhtu EKFL sportlastele ja treeneritele

6)

EKFL Sportlaskomisjoni projektide ja info baas.

7) EKFL võistlejate fitnessfestival

1) Arutati: Sportlaste käitumine nii võistlustel kui võistlusvälisel ajal ja postitused
sotsiaalmeedias. Kuidas hoiduda alaliidu maine kahjustamisest. Leidsime, et
tõenäoliselt paljud sportlased ei ole kursis eetikakoodeksi sisuga.

Otsustati: Ettepanek alaliidule, et siduda võistlejalitsentis taotlemine eetikakoodeksi
tutvustamisega epoes; kaasata spordiklubide kordinaatoreid;

2) Arutati: Selleks, et ala juurde rohkem huvilisi saada, otsustasime käivitada üle Eesti
erinevates spordiklubides tutvustavad teemaõhtud. Kaasata võimalikult palju EKFL
sportlasi, kes on nõus oma edulugu teistega jagama. Suhelda liikmesklubide
koordinaatoritega, et klubides info leviks ja reklaam toimuks. Idee toetab sportlaste
omavahelist suhtlust ning kaasab uusi huvilisi. Projekti käigus tutvustatakse spordiala,
võistlustega kaasnevat ning võimalus teha ühistrenni.
Otsustati: Esimene üritus toimub Tallinnas. Tallinna näitel põhinedes otsustatakse projekti
jätkuvus teistel linnades. Konseptsiooni paneb kirja Ats Loot. Edasine arutlus toimub
WhatsApp’is.

3) Arutati: EKFL koondise dress ei meeldi paljudele sportlastele, kuna see ei ole meie
spordiala sportlaste kehaehitusega arvestav. Paljud sportlased ei kanna dressi, kuna ei
istu hästi seljas ja on ebamugav.
Otsustati: Ettepanek juhatusele leida meie võistlusspordile sobiliku lõikega ja materjaliga
dress. Ettepanek teha konkurss/küsitlus, mille kaudu võiks leida sobiliku brändi/mudeli,
mida sportlased soovivad kanda.

4)Arutati: Aasta sportlase valimine oleks selgem ja arusaadavam. Juunioride saavutused
arvestada ainult parima juuniori valimisel, et ei kanduks juuniori saavutused üle avatud
klassi saavutustesse.
Ettepanek: Saavutused arvestada ainut vastava kategooria parima valimisel. Parim
masters, parim nais-(mees)sportlane, parim juunior.
Parima sportlase valimisel arvestatakse ka sportlase eetlist käitumist vastavalt
eetikakoodeksile.

5) Arutati: EKFL sportlastele ja treeneritele võiks olla jõulupidu/tänuõhtu, mis ei ole ainult
parimate autasustamine. Üritus oleks lahtine ja võib olla osalustasuga. Annaks
sportlastele võimaluse kokku saada ka väljaspool võistlusi ja spordisaali.
Arvestades antud olukorda, kus üritusi korraldada ei saa, siis võiks olla
aastalõputunnustus sportlastele e-kirja või paberkanda näol.

6) Arutati ja otsustati: Ats Lahi moodustas meile trello.com lehel konto, kuhu saame
laadida enda projektid ja vajalikud materjalid.

Lisaks arutati:

- Läbi viia suvel EKFL sportlastele fitnessfestival või taoline ühistegevusi hõlmav üritus,
juhul kui EKFL selleks loa annab. Teha seda koostöös alaliiduga või alaliidu nimel.

- Sportlaskomisjoni sotsiaalmeedia kanalid ja kuidas sportlased jõuavad meieni: soovime
teha instagrami konto

- Sportlaskomisjon soovib alaliidult saada e-maili aadressi
- Sportlaskomisjon ootab rohkem tagasisidet juhatuselt.

