
Eesti Invaspordi Liit   
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL                       Nr. 9     24. aprill 2020 

Zoom keskkonnas           
  
Algus kell 14.00, lõpp kell 10.45 
 
Osa võtsid: Väino Marjak, Viljar Villiste, Rainer Vakra, Urmo Pollisinski, Ivar Liiv, Tõnis Mölder, Kaia 
Kollo, Endre Varik, Signe Falkenberg 
Protokollis: Signe Falkenberg 
 
 
Koosoleku päevakord: 
1. 2019 EIL aastaaruanne ja revisjonikomisjoni töö. Võimalused aastakoosoleku läbiviimiseks.  
2. Hetkeolukord EIL tegevustes.  2020 tegevuskava ja eelarve korrigeerimine. 
3. Klassifikatsioonide uuendamine kergejõustikus ja boccias. Üleminek Sportos infosüsteemi ka-
lendrile  
4. Muud tõusetuvad küsimused 
 
 
Punkt 1.  
S.Falkenberg teeb ülevaate 2019. aastaaruandest. Bilansimahuks kujunes 39 503 eurot, 
võrdluseks 2018 aastal oli 22212 eurot. 2019. aasta tulud olid 132890 eurot ja kulud 112105 eurot.  
Tulemiks kujunes 20851 eurot. EPK maksis EIL tegevuste otseseid kulusid kinni lisaks 53834 euro 
eest.  
Falkenberg annab teada, et revisjonikomisjon hetkel juba töötab.  
Juhatus arutab aastakoosoleku korraldamise võimaluste üle. Vakra pakub koosoleku korraldamiset 
e-koosolekuna. Falkenberg teeb ettepaneku oodata ära revisjoni komisjoni otsus, seejärel 
korraldada juhatuse e-koosolek aastaaruande heaks kiitmiseks ja edastamiseks üldkoosolekule, 
milline korraldada e-koosolekuna.  
 
OTSUS (ühehäälne): korraldada EIL aastakoosolek e-koosolekuna. 
 
 
Punkt 2 
Falkenberg annab ülevaate hetke treeningute võimalustest – kuidas saavad trenne hetkel läbi viia 
POM kandidaadid, ratastoolitennis- ja kurling, istevõrkpall ja teised. 
Juhatus kuulab infot juba toimunud ja edasi lükatavate või ärajäävate võistluste ja ürituste kohta. 
Edasi lükatakse või jääb ära: 

ERT Saalihoki Soome liiga Oulu etapp, 25.-27.04 jääb ära 

Pararatta C1 maanteesõit, 4.-5.04 Itaalia jäi ära 

Pararatta C1 maanteesõit, 16.-17.05 Rootsi jääb ära 

Pararatta maantee MK etapp 27.-30.05 Belgia jääb ära 

Pararatta maantee MM 4.-6.06 Belgia edasi lükatud, aeg teadmata 

RT vehklemise MK etapp 11.-14.märts Sao Paolo jäi ära 

RT vehklemise MM 26.-31.05 Inglismaa jääb ära 

Jõutõstmise MK etapp, aprill, Dubai jäi ära 

Kergejõustik Open Paris, Open Italian, mai jäävad ära 

Kergejõustiku EM, 2.-7.06 Poola edasi lükatud, aeg teadmata 

IWAS World Games, Thai, veebruar aprill > dets > teadmata, kas ikka toimub 

Kergejõustiku laager, aprill, Horvaatia jäi ära 

Ettepanek kohalike võistluste edasilükkamise ja või ärajäämise osas on, et püüda korraldada 
meistrivõistlused, aga ära võiks jätta karikavõistlused:  

KOHALIKUD ÜRITUSED Uus aeg  (ettepanek) 
Siseboccia võistk. MV, 22.märts Võru 26.september Võru 

Siseboccia ind. MV, Paide, 11.aprill 7.november Narva 



Bowlingu võistk. MV, 8.-9.mai oktoober, Tartu, Narva, Tallinn 

Bowlingu ind. MV november, Tallinn 

Bowlingu karikavõistlused, oktoober jätta ära 

Teerajaorienteerumise võistlus mai, Võru 26.september Võru 

Teeraja orienteerumise võistlus mai, Tallinn juuni lõpp, Tallinn 

Tallinna rahv. Istevõrkpalliturniir, 25.aprill 5.september Tallinn 

RT tennise turniirid : 
22.03 Tartu, 18.aprill Rakvere, 17.mai Pärnu jätta ära 

 
Kaalutlemisel kohalikud üritused 2020 Ettepanek 
Teeraja orienteerumise võistlus mai, Tallinn korraldada juuni lõpp, Tallinn 
Väliboccia võistk. MV  13.juuni Narva jätta ära 
Elva laager 20.-23.juuli  kaalutleda korraldamist 
       juhul kui korraldame: 
Väliboccia võistk. MV 20.-23.juuli Elva laagris 
Paarisboccia turniir Elva laagris jätta ära 

 
Juhatuse liikmed arutavad ürituste muudatusi ja korraldamise võimalusi. 
Falkenberg annab ülevaate võistluste ärajäämisega tekkinud rahaliste kahjude osas ning selle 
aasta võimaliku HMmaksu laekumise vähenemisest. Koostamisel on hüpoteetiline muudetud tege-
vuskava 2020 kohta. 
 
OTSUS (ühehäälne): Maikuu võistlused jätta ära. Edasiste võistluste toimumise osas lähtuda 
Vabariigi Valitsuse korraldustest. Asuda korrigeerima tegevuskava ja eelarvet. 
 
 
Punkt 3 
Kaia Kollo annab ülevaate plaanitavatest muudatustest kergejõustiku üldjuhendis ja 
klassifikatsioonis. Klasside osas asendada Eesti klassid IPC klassidega. Põhjuseks on lähenemine 
IPC reeglitele ning tulemuste parem võrreldavus. IPC Raza süsteem annab võimaluse erinevate 
klasside ja puuetega tulemuste võrreldavuseks. Jääb üle veel läbi mõelda küsimus klassidesse 
määramise osas.  
Boccias on plaan lähendada Eesti reegleid rahvusvahelistele reeglitele. Eesmärgiks on kõik panna 
võistlema istudes ning klassid panna lähtuma rahvusvahelisest klassifikatsioonist 
Falkenberg võtab kokku: 1. Kõik mängivad istudes, 2. tekitame nõrkade kätega+abivahenditega/ 
abilisega mängijate klassi, 3. jääb nn „rahvaboccia“ klass – käed terved – kõik mängivad istudes. 
Juhatuse liikmed arutlevad antud teemadel ning arvavad, et muudatused peaks kehtima hakkama 
1.jaanuarist 2021 ja veel selle aasta jooksul tuleb plaanitavaid muudatusi kõigile osalejate 
põhjalikult tutvustada.  
 
OTSUS (ühehäälne): Alates 2021. aasta 1.jaanuarist hakkavad kehtima uus klassifikatsioon ja 
reeglid nii kergejõustikus kui boccias. 
  
Edasi tutvustab Kollo Sportos infosüsteemi, milline on plaanis rakendada kogu paraspordiga 
tegelevate võistluste korraldamisele. Sportos võimaldab kalenderplaanide sünkroniseerimist, kogu 
info ja registreerimise manageerimist ühes keskkonnas. Lepingu sõlmiks EPK ning kõik EPK 
liikmed saaksid seda süsteemi kasutada. 
Juhatus võtab info hetkel teadmiseks. 

 
 

Punkt 4 
Muid küsimusi ei arutatud. 

EIL president:  Rainer Vakra           
Koosoleku protokollija: Signe Falkenberg 


