
 
EKL Koerte Koolitust Koordineeriva Kogu liikmete üldkoosolek  

nr 3 – 2016 
 

 
           27.04.2016 
 
Koht: Eesti Kennelliidu Büroo, Tuisu 2A, 11314 Tallinn 
Koosoleku algus: 18:10 
Koosoleku lõpp: 22:12  
Kohal hääli: 36 
 
 
Aleksander Andre teavitas üldkoosolekul, et üldkoosolek salvetatakse diktofonile edasiste vaidluste 
vältimiseks. Päevakord saadeti välja 15 päeva tagasi seega on kõik nõuded täidetud ning 
koosolekuga võib alustada. 
 
 
Ettepanek: Nimetada koosoleku juhatajaks Aleksander Andre 
 
Pool: 36 
Vastu: 0 
Erapooletu:0  
 
  Otsustati: Nimetada koosoleku juhatajaks Aleksander Andre 
 
Ettepanek: Nimetada protokollijaks Maris Luberg 
 
Poolt: 32 
Vastu: 4 
Erapooletu 
 
  Otsustati: Nimetada protokollijaks Maris Luberg 
 
Ettepanek: Nimetada häälte lugejateks Indrek Tirmaste 
 
Poolt: 36  
Vastu:0  
Erapooletu:0 
 
  Otsustati: Nimetada häälte lugejateks Indrek Tirmaste 
 
 
Loeti ette päevakord: 
 

1. Lühiülevaade EKL-KKK tööst; 
2. EKL’i poolt omistatavate koolitusala tšempiontiitlite statuudi omistamise korra 

muutmise ettepaneku kinnitamine;  
3. EKL-KKK põhimääruse muutmise arutelu. 

 
 
Ettepanek: Kinnitada päevakord, kuid parandada teise punkti sõnastust lisades sõnad “arutelu ja” 
 

1. Lühiülevaade EKL-KKK tööst; 
2. EKL’i poolt omistatavate koolitusala tšempiontiitlite statuudi omistamise korra muutmise 

ettepaneku arutelu ja kinnitamine;  



3. EKL-KKK põhimääruse muutmise arutelu. 
 
Poolt: 36 
Vastu 0  
Erapooletu 0 
 

Otsustati: Kinnitada päevakord, kuid parandada teise punkti sõnastust lisades sõnad 
“arutelu ja” 

 
1. Lühiülevaade EKL-KKK tööst; 
2. EKL’i poolt omistatavate koolitusala tšempiontiitlite statuudi omistamise korra 

muutmise ettepaneku arutelu ja kinnitamine;  
3. EKL-KKK põhimääruse muutmise arutelu. 

 
 

1. Lühiülevaade EKL-KKK tööst. 
 
A.Andre tegi ülevaate senini eestseisuse poolt tehtud tööst ning lõpule viidud protsessidest. Käsitleti 
dokumentide kaasajastamist, kuna 2 viimase aasta muudatuste kohta ei ole olemas kaasajastatud 
tervikdokumente. 
Tutvustati ekl-kk.ee otselinki ning töögruppidele määratud meiliaadresse, mis on alapõhised.  
 
Tehti ettepanek, et ürituste kalender tuleks lisada EKL-KKK esilehele, sest algajad korraldajad ning 
sportlased ei leia seda ürituste kalendrit hetkel üles. Eksamite taotlusi võiks olla võimalik olla saata 
ühele e-mailile, mitte erinevate alade lõikes erinevatele e-mailidele.  
 
Dokumendihalduse suunast rääkis Indrek Tirmaste. Dokumentatsioon võiks ürituste korraldamise 
jms  teemal olla kogutud ühte kohta. Ning sellele dokumendile peaks olema võimali viidata vastava 
kodeeringuga. Dokumendid võiks olla nummerdatud või kodeeritud nii, et nende nimetusest saaks 
viite sisule. Samuti peaks proovima, kus võimalik, sisu ühtlustada. Hetkel reguleerib mitu eeskirja 
sama ala ürituste korraldamist. 
 
Arutleti, et EKL-KKK proovib võtta käsile olemasolevad dokumendid, provides sisse viia muudatused 
mis on siiani sisse viimata. Selle saaks siis kehtestada algdokumendina. Edasised muudatused tuleb 
sisse viia sisse uue dokumendina. Mitte ei lisata muudatusi lihtsalt preambula viidetega.. 
 
Aleksander Andretutvustas lähetuse aruande vormi, mis on mõeldud selleks, et saada selgem 
ülevaade, millised kulud kaasnevad lähetamisega teoorias. Hiljem seda täiendades saaks siis 
võrrelda eelarvet reaalsete kulutustega. Eesmärgiks vormi juurutamisel on selgus ning järjepidevus 
andmete edastamisel ja käsitlemisel.  
 
Lisaks käsitles juhatus ka omapoolseid vigasid, millest siiani on aru saadud. Välja toodi, et  
informatsioon peaks liikuma paremini gruppides, alades ja harrastajatele. Lisaks tuleb parandada 
Facebook’i kodulehel info üles panemise efektiivsust ning kiirust. Topelttegevusi tuleks välistada – 
see tähendab, et tuleks täpsemalt määratleda kes millega tegeleb. Et vältida näiteks olukorda kus 
sama meiliga tegeleb mitu inimest. Tahaks saavutada ka paremat koostööd eelmise eestseisuse 
koosseisuga. 
 
Arutleti kuidas saaks endast märku anda inimesed kes soovivad osaleda EKL KKK eestseisuse töös 
ühte- või teistpidi. 
Siis ta võiks endast märku anda vastavale kontaktmeilile.  
Nenditi, et liikmete nimekiri vajab puhastamist ja liikmete kontaktandmed salvestamist. Hetkel 
paljude liikmete kontaktandmed puuduvad. 
 
Mare Meldre lubas aidata samuti liikmetega suhtlemisel ning nimekirja haldamisel. 
Leiti, et aladest SK & IPO vajaks ümarlauda et vaadata kuidas alad saaksid areneda. Inimesi tuleks 
juurde saada, sport peaks olema tore ja nauditav.  



 
 

2. EKL’i poolt omistatavate koolitusala tšempiontiitlite statuudi omistamise korra 
muutmise ettepaneku arutelu ja kinnitamine. 

 
 
Ettepanek: hääletada need punktid kus on laekunud vaid üks muudatusettepanek läbi üheskoos, 
mitte eraldi.  
 
Poolt: 36 
Vastu: 0 
Erapooletuid: 0 
 
Otsustati: hääletada koos läbi need punktid kus on laekunud vaid üks muudatusettepanek 
läbi üheskoos, mitte eraldi. 
 
Ettepanek: muuta koos hääletatavate punktide sõnastust punkti 9.1.8 osas.  
 
Ettepanekute projektis sõnastus: “ 9.1.8 Lisaks peab koer olema saanud üle 15 kuu vanusena 
ametlikult näituselt vähemalt hinde “hea”.  
Asendada läbi hääletamise sõnastusega: “ 9.1.8 Lisaks peab koer olema saanud ametlikus 
näituseklassis vähemalt hinde “hea”” 
 
Poolt: 36 
Vastu: 0 
Erapooletuid: 0 
 
Otsustati: muuta koos hääletatavate punktide sõnastust punkti 9.1.8 osas.  
 
Ettepanekute projektis sõnastus: “ 9.1.8 Lisaks peab koer olema saanud üle 15 kuu vanusena 
ametlikult näituselt vähemalt hinde “hea”.  
Asendada läbi hääletamise sõnastusega: “ 9.1.8 Lisaks peab koer olema saanud ametlikus 
näituseklassis vähemalt hinde “hea” 
 
 
Ettepanek: EKLi poolt omistatavate koolitusala tšempionitiitlite statuudi allolevate punktide uueks 
sõnastuseks kinnitada: 
 
0 Üldosa. 
Käesolev Eesti Kennelliidu poolt omistatavate tšempionitiitlite statuut 
sätestab järgnevate tšempionitiitlite 
omistamise korra: 
· Eesti Juuniortšempion (EST J CH); 
· Eesti Välimikutšempion (EST V CH); 
· Eesti Veterantšempion (EST Vet CH); 
· Balti Juuniortšempion (BALT J CH); 
· Balti Tšempion (BALT CH); 
· Balti Veterantšempion (BALT Vet CH); 
· Eesti Maastikujooksutšempion (EST M CH); 
· Eesti Agility tšempion (EST AG CH); 
· Eesti koolitusala tšempion (EST IPO CH, EST PJK CH, EST SK CH, 
EST KK CH, EST FH CH, EST IPO-R CH, EST VP CH). 
 
9. Tiitli Eesti Koolitusala tšempion (EST IPO CH, EST PJK CH, 
EST KK CH, EST SK CH, EST FH CH, EST IPO-R CH, EST VP CH) 
omistamise kord. 
 



9.1 Koolitusala tšempioni tiitel omistatakse koerale, kes on Eesti 
Kennelliidu kalenderplaani kantud ametlikel võistlustel saavutanud: 
 
9.1.2 PJK –vähemalt kolm kõrgeima klassi hinnet „väga hea“ vähemalt 
kahelt erinevalt kohtunikult; 
 
9.1.3 KK – vähemalt kolm kõrgeima klassi hinnet „väga hea“ vähemalt kahelt 
erinevalt kohtunikult 
 
Lisada punkt: 
9.1.5 FH – vähemalt kolm FH2 tulemust hindele „väga hea“ või üks IPO-FH 
tulemus hindele „väga hea“ ja üks FH2 tulemus hindele „väga hea“ või kaks 
IPO-FH tulemust hindele „väga hea“ vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult; 
 
9.1.8 Lisaks peab koer olema saanud ametlikus näituseklassis vähemalt hinde “hea”. 
 
Poolt: 36 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
 
Otsustati:  
 
EKLi poolt omistatavate koolitusala tšempionitiitlite statuudi allolevate punktide uueks 
sõnastuseks kinnitada: 
 
0 Üldosa. 
Käesolev Eesti Kennelliidu poolt omistatavate tšempionitiitlite statuut 
sätestab järgnevate tšempionitiitlite 
omistamise korra: 

 
n (EST V CH); 

 
 

 
 

 
 

 tšempion (EST IPO CH, EST PJK CH, EST SK CH, 
EST KK CH, EST FH CH, EST IPO-R CH, EST VP CH). 
 
9. Tiitli Eesti Koolitusala tšempion (EST IPO CH, EST PJK CH, 
EST KK CH, EST SK CH, EST FH CH, EST IPO-R CH, EST VP CH) 
omistamise kord. 
 
9.1 Koolitusala tšempioni tiitel omistatakse koerale, kes on Eesti 
Kennelliidu kalenderplaani kantud ametlikel võistlustel saavutanud: 
 
9.1.2 PJK –vähemalt kolm kõrgeima klassi hinnet „väga hea“ vähemalt 
kahelt erinevalt kohtunikult; 
 
9.1.3 KK – vähemalt kolm kõrgeima klassi hinnet „väga hea“ vähemalt kahelt 
erinevalt kohtunikult 
 
Lisada punkt: 
9.1.5 FH – vähemalt kolm FH2 tulemust hindele „väga hea“ või üks IPO-FH 
tulemus hindele „väga hea“ ja üks FH2 tulemus hindele „väga hea“ või kaks 
IPO-FH tulemust hindele „väga hea“ vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult; 



 
9.1.8 Lisaks peab koer olema saanud ametlikus näituseklassis vähemalt hinde “hea”. 
 
 
Jätkati nende parandusettepanekutega kus oli laekunud rohkem kui üks muudatusvariant. Eelnevat 
arutelu ei soovitud, lepiti kokku, et arutelu toimub vajadusel jooksvalt iga punkti juures:  
 
 
Ettepanek:  
 
9.1.1 IPO ja VPG (SchH) – vähemalt kolm konkreetse koolitusala kõrgeima klassi hinnet “hea” kahelt  
erinevalt kohtunikult, kusjuures iga osaala (A, B ja C) soorituses peab koer olema saanud vähemalt  
80 p.; 
 
asendada sõnastusega 
 
VARIANT 1 
9.1.1   IPO – vähemalt kolm kõrgeima klassi hinnet “hea” vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult, 
kusjuures iga osaala (A, B ja C) soorituses peab koer olema saanud vähemalt 80 p; 
 
Poolt: 29 
 
VARIANT 2 
9.1.1   IPO – vähemalt kolm kõrgeima klassi hinnet “väga hea” vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult; 
 
Poolt: 7 
 
Otsustati: Kinnitada punkti 9.1.1 uueks sõnastuseks “9.1.1   IPO – vähemalt kolm kõrgeima 
klassi hinnet “hea” vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult, kusjuures iga osaala (A, B ja C) 
soorituses peab koer olema saanud vähemalt 80 p;” 
 
 
 
 
Ettepanek: 9.1.4 SK – vähemalt kolm I järku EVÕI klassis kahelt erinevalt kohtunikult; 
 
asendada sõnastusega 
 
VARIANT 1 
9.1.4 SK – vähemalt kolm I järku SK3 klassis vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult; 
 
Poolt: 0 
 
VARIANT 2 
 
9.1.4 SK – vähemalt kolm kõrgeima klassi I järku vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult; 
 
Poolt: 36 
 
Otsustati: Kinnitada punkti 9.1.4 uueks sõnastuseks “9.1.4 SK – vähemalt kolm kõrgeima 
klassi I järku vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult;” 
 
 
Ettepanek: hääletada läbi lisatavad uued punktid 9.1.6 ja 9.1.7 üheskoos 
 
Poolt: 36 
Vastu: 0 



Erapooletu: 0 
 
Otsustati: hääletada läbi lisatavad uued punktid 9.1.6 ja 9.1.7 üheskoos 
 
 
Ettepanek: lisada statuuti punktid 9.1.6 ja 9.1.7 alljärgnevates sõnastustes 
 
VARIANT 1 
 
9.1.6 IPO-R - vähemalt kolm kõrgeima astme tulemust kas ühel või erinevatel IPO-R ala(l)del hindele  
„väga hea“ vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult; 
9.1.7 VP – vähemalt kolm kõrgeima astme tulemust hindele „väga hea“vähemalt kahelt erinevalt 
kohtunikult 
 
Poolt: 0 
 
VARIANT 2 
 
9.1.6 IPO-R – vähemalt kolm kõrgeima klassi hinnet „väga hea“ kas ühel või erinevatel IPO-R 
ala(de)l vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult; 
9.1.7 VP – vähemalt kolm kõrgeima klassi hinnet „väga hea“vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult 
 
Poolt: 36 
 
Otsustati: lisada statuuti punktid 9.1.6 ja 9.1.7 alljärgnevates sõnastustes 
 
9.1.6 IPO-R – vähemalt kolm kõrgeima klassi hinnet „väga hea“ kas ühel või erinevatel IPO-R 
ala(de)l vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult; 
9.1.7 VP – vähemalt kolm kõrgeima klassi hinnet „väga hea“vähemalt kahelt erinevalt 
kohtunikult 
 
Ettepanek: muuta punkti  9.2 Koerad, kellele on juba omistatud FCI liikmesriigi koolitusala tšempioni 
või FCI lepingulise partneri  koolitusala tšempioni tiitel, vajavad EST koolitusala CH saamiseks Eesti 
Kennelliidu kalenderplaani  kantud võistluse kõrgeima klassi tulemust: 
 
alljärgnevalt 
 
9.2 Koerad, kellele on juba omistatud FCI liikmesriigi koolitusala tšempioni või FCI lepingulise 
partneri  koolitusala tšempioni tiitel, peavad EST koolitusala CH saamiseks saavutama Eesti 
Kennelliidu kalenderplaani  kantud sama koolitusala võistlusel kõrgeimas klassis: 
 
Poolt: 36 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
 
Otsustati: kinnitada 9.2 uueks sõnastuseks  
 
9.2 Koerad, kellele on juba omistatud FCI liikmesriigi koolitusala tšempioni või FCI lepingulise 
partneri  koolitusala tšempioni tiitel, peavad EST koolitusala CH saamiseks saavutama Eesti 
Kennelliidu kalenderplaani  kantud sama koolitusala võistlusel kõrgeimas klassis: 
 
Ettepanek: muuta statuudi punkti 9.2.1 IPO ja VPG (SchH) – vähemalt hinde hea;  
 
alljärgnevalt 
 
VARIANT 1 
 



9.2.1 IPO– vähemalt hinde „hea“; 
 
Poolt: 0 
 
VARIANT 2 
 
9.2.1 IPO – vähemalt hinde „hea“, kusjuures iga osaala (A, B ja C) soorituses peab koer olema 
saanud vähemalt 80 p; 
 
Poolt: 36 
 
Otsustati: kinnitada punkti 9.2.1 uueks sõnastuseks: 
 
9.2.1 IPO – vähemalt hinde „hea“, kusjuures iga osaala (A, B ja C) soorituses peab koer olema 
saanud vähemalt 80 p; 
 
 
Ettepanek:  hääletada punktid 9.2.2 ja 9.2.3 läbi üheskoos mitte eraldi 
 
 
Poolt: 36 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
 
 
Otsustati: hääletada punktid 9.2.2 ja 9.2.3 läbi üheskoos mitte eraldi  
 
 
Ettepanek: 9.2.2 PJK – vähemalt hinde hea; 9.2.3 KK – kõrgeima hinde; 
 
muuta alljärgnevalt 
 
VARIANT 1 
 
9.2.2 PJK – vähemalt hinde „väga hea“; 
9.2.3 KK – vähemalt hinde „väga hea“; 
 
Poolt: 0 
 
VARIANT 2 
 
Eemaldada punktid 9.2.2 ja 9.2.3 eeskirjast. 
 
Poolt: 36 
 
Otsustati: eemaldada punktid 9.2.2 ja 9.2.3 eeskirjast 
 
 
 
Ettepanek: 9.2.4 SK – I järgu EVÕI klassis 
 
muuta alljärgnevalt 
 
VARIANT 1 
 
9.2.4 SK – I järgu SK3 klassis 
 



Poolt: 0 
 
VARIANT 2 
 
9.2.4 SK – I järgu 
 
Poolt: 36 
 
Otsustati: kinnitada punkti 9.2.4 uueks sõnastuseks “9.2.4 SK – I järgu” 
 
 
Ettepanek: lisada punkt 9.2.5 alljärgnevas sõnastuses 
 
 
VARIANT 1 
 
9.2.5 FH – vähemalt hinde „väga hea“; 
Poolt: 0 
 
VARIANT 2 
 
9.2.5 FH – vähemalt hinde „väga hea“ (klassis FH2 või IPO-FH); 
 
Poolt: 36 
 
Otsustati: lisada punkt “9.2.7 – vähemalt hinde „väga hea“ (klassis FH2 või IPO-FH);” 
 
 
Ettepanek: lisada punkt 9.2.7 alljärgnevas sõnastuses 
 
9.2.7 VP - välisriigi rahvusliku veepääste ala  tšempion VP – vähemalt hinde „väga hea“. 
 
Poolt: 36 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
 
Otsustati: lisada punkt “9.2.7 VP - välisriigi rahvusliku veepääste ala  tšempion VP – vähemalt 
hinde „väga hea“. 
 
 
Ettepanek: muuta punkti “9.2.6 IPO-R – vähemalt hinde „väga hea“;”numeratsiooni vastavalt vastu 
võetud muudatustele. Sisu jääb samaks 
 
Poolt: 36 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
 
Otsustati: muuta punkti “9.2.6 IPO-R – vähemalt hinde „väga hea“;”numeratsiooni vastavalt 
vastu võetud muudatustele. Sisu jääb samaks 
 
Arutleti, et üldnõuded võiksid koertele jääda samaks sõltumata sellest, millist ala koeraga 
harrastatakse. Seoses sellega lisati ettepanek muudatuseks AG CH tiitli vormistamiseks: 
 
 
Ettepanek: Muuta punkti  8.1.Tiitel Eesti Agility Tšempion (EST AG CH) omistatakse koerale, kes 
on Eesti Kennelliidu kalenderplaani kantud agility võistluste kõrgeimas klassis saavutanud kolm 0-
tulemusega võitu vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult. Üks võistlustulemus võib olla hüpperajalt. 



Lisaks peab koer olema saanud üle 15 kuu vanusena ametlikult näituselt vähemalt hinde “hea”. 
 
Alljärgnevalt 
 
8.1.Tiitel Eesti Agility Tšempion (EST AG CH) omistatakse koerale, kes on Eesti Kennelliidu 
kalenderplaani kantud agility võistluste kõrgeimas klassis saavutanud kolm 0-tulemusega võitu 
vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult. Üks võistlustulemus võib olla hüpperajalt. Lisaks peab koer 
olema saanud ametlikus näituseklassis vähemalt hinde “hea”.  
 
Poolt: 36 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
 
Otsustati: muuta punkti 8.1 sõnastust ning kinnitada uueks sõnastuseks “8.1.Tiitel Eesti 
Agility Tšempion (EST AG CH) omistatakse koerale, kes on Eesti Kennelliidu kalenderplaani 
kantud agility võistluste kõrgeimas klassis saavutanud kolm 0-tulemusega võitu vähemalt 
kahelt erinevalt kohtunikult. Üks võistlustulemus võib olla hüpperajalt. Lisaks peab koer 
olema saanud ametlikus näituseklassis vähemalt hinde “hea”” 
 
Lahkus  Margot Luukas (2 häält) 20:53 
Lahkus Mari Oblikas (4 häält) 21:01 
 

3. EKL-KKK põhimääruse muutmise arutelu. 
 
Aleksander Andre rääkis, et EKL KKK eesteisus tahaks lihtsustada teatud formaalsete otsuste 
tegemist või vastamispädevust. Võimalusel anda otsustuspädevust ka väiksemale seltskonnale kui 
tinigmata kogu eestseisus. Samuti teatud otsused võiks saada otsustada ise ilma liigsete 
kinnitamisteta ka väljaspool EKL KKK eestseisust. Näiteks toetuste määramine EKL KKK eelarve 
raames.Asjatut ja aega raiskavat ülekinnitamist poleks nii palju. 
 
Plaanis teha ka toetuste taotlusteks eelarve vorm, mida kõik ühtemoodi täidaks. Lisaks tuleks 
mõelda liikmete juhendamisele seoses sellega millega tuleb maksude teemal arvestada ürituste 
korraldamisel. 
 
Lahkus Külli Soo (4 häält) 21:25 
Lahkus Aili Kivinurm (2 häält) 21:29 
 
Arutleti vajaduse üle koerasporti algelisemal kujul ka massidesse tuua. Näiteks üle 20kg koeral võiks  
BH tulemus olla kohustuslik. Lihtsalt et vähendada nägelevate koerte nähtavust 
koerapidamiskultuuris üldse.  Lisaks leiti, et EKL katsetulemuste andmebaas peaks siiski olema EKL 
serveris ja sinna sisse kantud, mitte kellegi eraserveris. 
 
Lahkus Jaakko Vaahtoniemi (1 häält) 21:50 
 
Arutleti kas on vajalik EKL KKK eestseisusel võtta kohustus korraldada aastas kord avalik 
eestseisuse koosolek? Kohal viibijad ei näinud selleks otsest vajadust avalik koosolek peaks 
toimuma kui on vajadus ja ilma formaalsuste poolse sunnita. Leiti, et avalikel koosolekutel on vajalik 
päevakava ette avalikustada. Aga kirjalikel koosolekutel on piisav kui protokoll on hiljem olemas. 
Facebooki koduleht võiks olla nagu uudisvoog, mis suunab lugeja EKL-KKK kodulehele kui sinna 
uut infot pannakse. Liiga palju infokanaleid ei ole ka hea, raske hallata ning tegelikult piisab kui EKL 
kodukal ja Fabebookis on info üleval ja leitav..  
Ürituste kalendri link tuua tuleks tuua EKL EKL KKK allüksuselehele. Tuleks mõelda täpsemalt 
kuhu seal. Klubidega tuleks teha tihedamat koostööd et nad sooviksid panustada EKL võistluste 
korraldamisse.  Klubid võiksid samuti oma kodulehtedele panna üles EKL KKK kodulehele 
suunava lingi. See oleks suhteliselt elementaarne.Klubidega tuleb ühendust võtta. 
 
Koosolek lõppes. 


