Läänela juhatuse koosolek nr 1/2018

Haapsalus, 10. jaanuar 2018
Koosoleku kellaaeg: 18.00-21.30
Juhatas Ailar Ladva
Protokollis Ülle Lass
Kohal olid: Ailar Ladva, Tiit Koel, Marek Pragi, Janar Sõber, Kadi Paaliste
Puudusid: Urmas Koppe (puhkusel, teatamisega, tema tagasiside ja ettepanekud olemas),
Triin Lepp

Päevakord:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Aasta noortetreeneri teema
Kategooria "Sportlik pere 2017"
Kategooria "Märgatud 2017"
Aasta sportlaste nominatsioonide arutelu ja parimate kinnitamine
2018. aasta meistrivõistluste korraldused ja summad. Kinnitamine
Spordiliit Läänela eelarvepõhimõtete kinnitamine
Läänela üldkoosoleku kuupäeva kinnitamine ja koosoleku ettevalmistamisest.
* * *

1) Aasta noortetreeneri teema tagasivaade.
2017. a noortetreeneri valimised luhtusid. Esitatud kandidaate oli 3. Aasta noortetreeneriks 8.
novembril valiti Helen-Nelis Naukas. See tiitel tühistatid Läänela juhatuse 15. detsemberi
otsusega 6/2017 nr 1.
15. detsembri juhatuse koosoleku protokollist:
8. nov 2017. a koosolekul kinnitati Läänemaa 2017. a noortetreeneriks Helen Nelis-Naukas.
Juhatuse otsusega paluti Helen Nelis-Naukas esitada tunnustamiseks EMSLile Jõud hiljemalt
10. novembriks. Läänela nominendid said esitatud.
Enne EMSL jõud aastalõpu sündmust ilmus meediasse 14. detsembri õhtul (Delfi, Postimees,
Õhtuleht, Lääne Elu) teave Läänemaa vehklemistreeneri ebaeetilisest käitumisest.
SL Läänela juhatus ei tugine üksnes ajakirjanduse viidetele, vaid Vehklemisliidu juhatuse
koosoleku protokollile: http://www.vehklemisliit.ee/wpcontent/uploads/2017/12/Juhatus_06.12.2017.pdf

Nimetatud asjaoludel peab Läänela juhatus vajalikuks teavitada EMSL´i Jõud Läänemaa
2017. a noortetreenerit mitte tunnustama. SL Läänela ei tunnusta Helen Nelis-Naukast ka
Läänemaa noortetreeneriks 12. jaanuaril toimuval maakonna sportlaste ja sporditegelaste
tunnustamisõhtul.
SL Läänela juhatus arutab jaanuari alguses noortetreeneri tunnustamise teemat uuesti.
________________
Teema arutati koosolekul uuesti läbi. Nenditi, et mis iganes seal taga oli, sellised asjad ei anna
iseenesest õigust tiitlit kanda. Arutati, kas kahe teise nominendi seast kinnitada aasta
noortetreener. Otsustati siiski mitte.

OTSUSTATI:
1.1 Eespool kirjeldatu põhjal otsustati, et 2017. aastal parimat noortetreenerit ei kinnitata.

2) Sportlik pere 2017
Avaldused korraldamiseks esitati veebikeskkonnas. Spordiliidu juhatusel on kahju, et
sportlikke peresid ei märgata.
Sportlikumaks pereks kinnitati perekond Hein.
Isa Heigo on Läänemaa Kergejõustikuklubi eestvedaja ja 10 km maanteejooksu korraldaja
Haapsalus. Tegeleb ise väga aktiivselt jooksmisega, kuid lisaks teeb ujumist, sõidab ratast,
vahel ka triatloni, lisaks lohesurfi ja talviti suusatab.
Ema Krista tegeleb kergejõustikuga (sh jooksmisega), lisaks käib regulaarselt jõusaalis ja
hoiab end heas vormis.
Heinade peres kasvab kolm tubli spordilast.
Vanem poeg Eric on tugev ujuja ja tegeleb kergejõustikuga. Tütar Emma on edukas
kergejõustiklane - võitis sel aastal TV 10 olümpiastardi nooremate tüdrukute mitmevõistluse,
teivashüppe ja 60m tõkkejooksu, püstitades kõikidel aladel uue maakonnarekordi. Noorem
poeg Sten mängib jalgpalli.

OTSUSTATI:
2.1. Kinnitada Läänemaa 2017. a sportlikuks pereks perekond Hein

3. Märgatud 2017“
Arutelu. „Märgatud 2017“ tiitliga otsustati tänada oma panuse eest treener Mihhail Jutkinit.
Tema käe all treenivad noored kiirkäijad ja jooksjad, kelle tulemused oma valdkonnas on
olnud läbi aastate märkimisväärselt silmapaistvad nii Läänemaa, Eesti kui ka Baltimaade
arvestuses.

Mihhail Jutkini töö on igapäevane rutiin. Treeningud toimuvad iga ilmaga ja alati
kokkulepitud ajal. Ta on nõudlik, tähelepanelik, hea huumorisoonega ja tõeline oma ala
fanaatik. Tema töö noorte sportlastega on kandnud väga head vilja.
Mihhail osaleb ka ise erinevatel võistlustel olles nii oma õpilastele heaks eeskujuks
Kuigi treeninggrupis on palju tublisid ja töökaid noori sportlaseid on 2017. a parimaid
tulemusi näidanud Mihhail Jutkini õpilane RUSLAN SERGATŠOV.
7. mail 2017 Valgas toimunud käimise Balti matšil juunioridele ja noortele võitis noormeeste
A klassis 10 000 m esikoha Haapsalu jooksuklubi Tempo esindaja Ruslan Setgatšjov ajaga
48.51,0. B klassi vanuseklassis oli arvatud Eesti koondisse ka Anastasija Skatško JK
Tempost, kuid tervislikel põhjustel ta ei saanud osaleda.
7. juulil 2017 Rakveres Eesti noorte meistrivõistlustel käis Ruslan Sergatšjov uueks Eesti Aklassi tipptulemuseks 5000 m kiirkäimises 22.04,19. Treener Mihhail Jutkin ütles, et
Sergatšjov suutis väga täpselt täita ülesannet, käia iga kilomeeter ajaga 4.25.
Sergatšjov esindas esmakordselt Eesti täiskasvanuid Balti matšil 11. juuni Valmieras. Ta oli
siis ainult 17aastane, kuid sellele vaatamata oli Eesti võistkonna parim meeskäija, tuues
võistkonnale kolmanda koha punktid.
16. sept. 2017 Sillamäel toimunud Eesti maanteekäimise meistrivõistlustel võitis meeste 20
km käimise ajaga 1:44.36 JK Tempo sportlane Ruslan Sergatšjov. See on 17aastase andeka
Haapsalu noormehe tänavu juba teine täiskasvanute meistritiitel.
10. oktoobril Nõmmel toimunud Eesti karikavõistlustel murdmaajooksus saavutas Ruslan
Sergatšov noormeeste B klassis (sünd 2000-2001) II koha.
Mihhail Jutkin on edukalt juhendanud meie noori sportlasi. Tema õpilased kuuluvad ka Eesti
koondisesse. Noorsportlaste tulemused on nii vabariiklikul kui rahvusvahelisel tasemel
silmapaistvad. Jutkin omab nõutavat treenerikvalifikatsiooni. Ta on tegelenud
enesetäiendamisega ja osalenud ka ise aktiivselt spordivõistlustel.
OTSUSTATI:
3.1.Kinnitada parimaks „Märgatud 2017“ kategoorias – Mihhail Jutkin

4)Aasta sportlaste nominatsioonide arutelu ja parimate kinnitamine.
Alates 1. detsembrist 2017 said spordiorganisatsioonid esitada kandidaate parimate sportlaste
tiitlile aasta tulemuste eest.
Iga ankeedi juures oli ära toodud esitamise tingimused kategoorias.
Parimaid sportlasi sai esitada 10. detsembrini elektroonilise ankeedi täitmise teel. Kõik
esitatud kandidaadid vaadati üle ja aktsepti saanud tulemustega kandidaat läks
hindamistabelisse. Klubide tagasiside ja juhatuse hindamistulemuste põhjal on parimad
sportlased alljärgnevad:
Aasta meessportlane – Olev Oolup (jääpurjetamine),
Aasta naissportlane – Kristina Kuusk (vehklemine)

Aasta seeniorsporlane – Aap Uspenski (maadlus)
Aasta noorsportlane (neiu) - Carmen-Lii Targamaa (vehklemine)
Aasta noorsportlane (noormees) – Kevin Sakson (kergejõustik)
Aasta võistkond – En Garde vehklemismeeskond (Sten Priinits, Peeter Turnau, Margo
Lehis, Henrik Priimägi). Eesti meister
Aasta harrastussportlane (naine) - Jaanika Paalmäe (suusatamine)
Aasta harrastussportlane (mees) - Mairon Lepik (Brasiilia Ju-Jitsu)
OTSUSTATI:
4.1. Kinnitada maakonna parimate sportlaste loetelu.

5) 2018. aasta meistrivõistluste korraldused ja summad. Kinnitamine
Arutelu. Ülle ettepanek: Mitte anda enam toetust lepinguga, vaid toetuse summa eraldatakse
juhatuse otsusega. KKinnitaakse nn reglement toetuse andmiseks ja reglemendile lisandub
kinnitatud summade loetelu.
Reglement
Läänemaa meistri- ja karikavõistluste korraldamiseks toetuse andmine.
Lääne Maakonna Spordiliit Läänela on rahvusliku olümpiakomitee liige, esindab maakonna
sporti ja tal on ainuõigus korraldada maakonna meistrivõistlusi ja anda vastavaid tiitleid.
Selleks:
1.
kogub spordiliit Läänemaa meistri- ja karikavõistlusteks elektroonilised
sooviavaldused eelmise kalendriaasta 15. kuupäevaks.
2.
Kui ühele spordialale on esitatud rohkem kui üks sooviavaldus, otsustab juhatus
võistluse läbiviija.
3.
Võistluse läbiviija võtab sooviavaldusega kohustuse viia võistlus läbi kvaliteetselt, so
vastavuses kehtivate normide ja heade tavadega.
4.
Võistluse läbiviija peab esitama spordiliidule juhendi vähemalt 1 kuu enne võistlust.
Juhend peab vastama Läänela juhatuse poolt kinnitatud reglemendile.
5.
Toetuse eraldamine
5.1.
Läänela juhatus kinnitab sooviavalduste põhjal meistri- ja karikavõistluste toetuste
saajad ja eraldatud summad kalendriaasta esimesel koosolekul (hiljemalt toetuse aasta 20.
jaanuariks).
5.2. Kalendriaasta jooksul saabunud korraldussoovid lahendatakse individuaalselt. Toetust
ei eraldata, võimalusel eraldatakse vaid medalid.
5.3. Toetus kantakse üle peale võistlust esitatud arve alusel (lepinguid ei sõlmita).
5.4. Arvel peavad olema kaasas järgmised lisad:
•
Uudislugu veebis avaldamiseks
•
Võistlusprotokollid

•
5.5.

Pildimaterjal võitjatest
Toetus kantakse üle, kui on saabunud kõik lisad.

6.

Meistri- või karikavõistlus loetakse lõppenuks kui arve on makstud.

Läänemaa meistri- ja karikavõistluste korraldamiseks toetuse andmine
Lisa 1/2018
Spordiliidu juhatuse koosoleku 1/2018 (10. 01.2018) otsus nr 5:
2018. aasta eraldised meistri- ja karikavõistluste toetamiseks on alljärgnevad:
ALA

SUMMA

KORRALDAJA

karikavõistlused bowlingus

200

MTÜ Haapsalu Bowlinguklubi

2) Meistrivõistlused discgolfis

200

SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja

1) Individuaalsed ja võistkondlikud meistri- ja

Tervisespordikeskus
3) Meistrivõistlused saalijalgpallis (M)

300

Läänemaa Jalgpalliklubi

4) Meistrivõistlused jalgpallis (M)

400

Läänemaa Jalgpaliklubi

5) Meistrivõistlused saalijalgpallis (N)

200

Taebla valla spordiklubi

6) Meistrivõistlused jalgpallis (N)

200

Taebla valla spordiklubi

7) Meistrivõistlused jalgrattakrossis

200

Paralepa Jalgrattaklubi

8) Meistrivõistlused kabes

100

Läänemaa Kabeklubi

9) Meistrivõistlused kergejõustikus

400

Haapsalu Kergejõustikuklubi

10) Meistrivõistlused korvpallis (M)

500

Spordiklubi Haapsalu

11) Meistrivõistlused korvpallis (N)

100

Spordiklubi Haapsalu

12) Meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses

200

Martna Spordiklubi

13) Meistrivõistlused laskmises

300

Spordiklubi Haapsalu

14) Meistrivõistlused lauatennises

300

Haapsalu Lauatenniseklubi

15) Meistrivõistlused orienteerumises

200

Läänemaa OK Okas

tulistamine)

200

Petanque Klubi WICIA

17) Meistrivõistlused saalihokis (M)

300

Haapsalu Kergejõustikuklubi

18) Meistrivõistlused saalihokis (N)

200

Taebla valla spordiklubi

16) Läänemaa meistrivõistlused petankis
(singel, duppel, segaduppel, trio, segatrio,

19) Meistrivõistlused tennises

200

Haapsalu Tenniseklubi

19) Meistrivõistlused vehklemises

200

Vehklemisklubi En Garde

20) Meistrivõistlused võrkpallis (M)

400

Hani Võrkpalliklubi

21) Meistrivõistlused võrkpallis (N)

200

Taebla valla spordiklubi

22) Meistrivõistlused rannavõrkpallis (N, M)

200

Taebla valla spordiklubi

23) Karikavõistlused võrkpallis (M)

200

Hani Võrkpalliklubi

24) Karikavõistlused võrkpallis (N)

200

Taebla valla spordiklubi

25) Meistrivõistlused ujumises

200

Spordiklubi Haapsalu

Meistri- ja karikavõistluste korralduse toetuseks eraldatakse kokku 6300 EUR.
Autasustamiseks tagab spordiliit kujundusega medalid ja võistkonnaaladele karikad vastavalt
juhendis märgitule.
OTSUSTATI:
5.1. Kinnitada maakonna meistri- ja karikavõistluste toetuse saamise reglement
5.2. Kinnitada Meistri- ja karikavõistluste korraldamise toetussummad.
5.3. Teavitada spordilistis

6) Spordiliit Läänela eelarvepõhimõtete kinnitamine
Ettepaneku eelarvepõhimõtete kinnitamiseks tegi peasekretär Ülle Lass. Aluseks võtta
Kultuuriministeeriumile esitatud tegevustoetuse taotlus, kus kajastatud sisuliselt kogu eelarve.
Taotlusega saavad huvilised tutvuda Läänela büroos (Lihula mnt 10, Haapsalu)
Personalikulud koos maksufondiga 18096 eur
Majandamiskulud kokku 62 157 eur, mis koosneb liikumisprogramist, maakonna võistluste
korraldamise kuludest, spordifilmi ja raamatu projekti kuludest, koolituste kuludest,
tunnustamisega seotud kuludest jm
Tulude poole aitavad katta:
Kultuuriministeeriumi tegevustoetus ja liikumisprojekt, Läänemaa Omavalitsuste Liit,
osalustasud, KULKA Läänemaa ekspertgrupp ja sihtkapital, ESML Jõud, Kohaliku
Omaalgatuse programm, Leader Programm, EV100 projektivoor, Hasartmängumaksu
Nõukogu.
Planeeritavad kulud kokku 83871 eur.
OTSUSTATI:
6.1. Kinnitada Läänela eelarve põhimõtted.
6.2. Spordiliidu peasekretäril jälgida projektivõimalusi ja taotluste teel eelarvet täita.

7)Läänela üldkoosoleku kuupäeva kinnitamine ja koosoleku ettevalmistamisest.
Haldusreform ja uue juhatuse valimised 2018. aastal on loonud olukorra, kus üldkoosolek
tarvilik kokku kutsuda võimalikult vara. Juhatus tegeleb päevakorra ettevalmistamisega.
Peasekretäril anda veebruari alguses teada, et üldkoosolek toimub 13. märtsil. Täpne
päevakord hiljemalt 2 nädalat ette.
OTSUSTATI:
7.1. Läänela Üldkoosolek toimub 13. märtsil

Koosoleku juhataja: Ailar Ladva
Koosoleku protokollija: Ülle Lass

