Eesti Ratsaspordi Liit
20. veebruaril 2019, nr. 2
Juhatuse koosolek, Tondi 84 Tallinn
Protokoll
Koosolekul osalesid: Marti Hääl, Mark Eikner, Monika Sehver, Annike Laving, Rein Pill, Janek Aavik,
Linda Randpere
Tegevjuhtkonna esindajad: Riina Pill, Grete Klettenberg
Koosoleku juhataja: Marti Hääl
Päevakord:
1. Estonian Rising Stars tiimi tegevused - Linda Randpere
2. Noorte saavutusspordi toetusrahade jagunemine 2018 aasta tulemuste alusel
3. Noorte saavutusspordi kriteeriumid 2019. aastaks
4. Pr. Age Luha pöördumine
5. Koolisõidu edetabeli muudatuse ettepanek
6. Jooksvad küsimused
● Klubide infopäevad Tallinnas 01.03 Tere Tennisekeskuses ja 03.03 Tartus Ihaste
Ratsakeskuses
● Võistluste meditsiinilise turvamise info
● Ponide mõõtmine rahvuslikel võistlustel
Pp.1. Rising Stars projektijuht Linda Randpere tutvustas tiimis osalevaid sportlasi, toetajaid, projektis
läbiviidud tegevusi, tulevikuplaane ning eesmärke. Arutleti eesmärkide täitmise võimalikkuse ning
suuremate väljakutsete üle. Juhatus võttis esitatud info teadmiseks.
Pp.2. Spordidirektor tutvustas noorte saavutusspordi toetusrahade jagunemist 2018 tulemuste alusel.
Juhatus kinnitas noorte saavutusspordi toetusrahade jagunemise esitatud kuju.
Pp.3. Juhatus tutvus noorte saavutusspordi kriteeriumitega 2019 aastaks. Otsustati kinnitada
noorte saavutusspordi kriteeriumid esitatud kujul.
Pp.4. Juhatuse esimees Marti Hääl tegi ülevaate pr. Age Luha pöördumisest. Tegevjuhtkond koostöös
koolisõidukomiteega on arutanud esitatud pretensioonide teemal ja neid arvesse võttes, esitanud
juhatusele ettepaneku edetabeli punktiarvestuse süsteemi muutmise kohta (vt. Pp.5)
Pp.5. Tutvuti koolisõidu edetabeli täiendamise ettepanekuga. Muudatus puudutab edetabeli
punktiarvestust välismaal toimuvatel rahvuslikel võistlustel. Pärast diskussiooni otsustati kinnitada
esitatud koolisõidu edetabeli punktiarvestus.
Pp.6.
●

Juhatust informeeriti klubide infopäevadest 01.03 Tallinnas ja 03.03 Tartus.

●

ERL on koostöös parameedikutega komplekteerinud kotid, mis sisaldavad kõike vajalikku
esmaabi andmiseks, klubidel ja ratsakeskustel on võimalik see endale soetada
soodushinnaga. Sellekohane info ilmub peagi Ratsaliidu infokanalites. Peale arutelu leiti veel,
et oluline oleks läbi viia võistluste korraldajatele infotund tutvustamaks võistluste
meditsiinilise turvamise rahvuslikke ja rahvusvahelisi nõudeid.

●

Juhatus tutvus ametnike ja veterinaari pöördumisega ning sportlaste esindaja seletuskirjaga
seoses Veskimetsa võistluste raames toimunud ponide mõõtmisega. Kuna hetkel puudub
täpsem kord, kuidas toimub rahvuslikel võistlustel ponide mõõtmine, siis leidis juhatus, et
antud juhul ei saa mõõtmisest keeldunud sportlaste käitumise osas võtta seisukohta.

Peale pikemat arutelu otsustati, et vajalik on üle vaadata nii juba registreeritud kui ka
registreeritavate ponide mõõtmise kord ning täiendada ERL üldmäärustikku lisaga, mis
sätestab rahvuslikel võistlustel ponide mõõtmise protseduuri ja sellest tulenevad tagajärjed.
Tegevjuhtkond valmistab dokumendi ette ja esitab juhatusele järgmisel juhatuse koosolekul.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 20.03, kell 17.00 Ratsaliidu büroos.
Protokollis Grete Klettenberg

