
EKL-KKK eestseisuse koosoleku protokoll 
 

Kuupäev: 30.06.2015 

Koosoleku algus: 18:00 

Koosoleku lõpp: 21:00 

Toimumise koht: EKL büroo, Tuisu 2a, Tallinn 

 

Kohal:  Margit Viilmaa, Piret Reinsalu, Leelet Kivioja,  Margot Luukas, Jaakko Vaahtoniemi 

Puudusid: Karin Lassmann, Maris Luberg, Mare Meldre 

Külalised: Alla Petrova 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. EKL-KKK eestseisuse seisukoht TSKK 09.05.2015 eksami tulemuste kohta 

2. Agility MM võistkonna paremusjärjestuse arvestusega seotud küsimused 

3. Muud teemad 

3.1. ISC koostööleping (ülevaate annab Margot Luukas) 

3.2. KK töörühm (ülevaate annab Maris Luberg) 

3.3. FCI töökomisjonide info edastamise korraldamine sihtgruppidele 

3.4. Loeng eksamite ja võistluste korraldamise eeskirjade teemal (rõhuga IPO, KK) 

3.5. EKL-KKK koduleht (jätkuv arutelu) 

3.6. MM-del osalenud võistluspaaride premeerimise kord  

 

1. TSKK 09.05.2015 korraldatud KK eksami tulemustest 

TSKK taotles 05.05.2015 KK eksami korraldamist, mis kanti EKL eksamite ja võistluste kalenderplaani.  

02.05.2015 saatis TSKK esindaja Inga Arro EKL-KKK eestseisusele teate, et 05.05.2015 taotletud 

eksam jääb ära seoses hindava kohtuniku Urve Lageda ootamatute tööülesannetega ning taotles luba 

korraldada eksam 09.05.2015. Eestseisus arutas laekunud taotlust ning edastas otsuse taotluse mitte 

rahuldamise kohta TSKK-le 08.05.2015.  

Koosolekul osales TSKK esindajana Alla Petrova, kes selgitas eksami korraldamisega tekkinud 

situatsiooni. Alla Petrova edastas eestseisusele TSKK seisukoha, et EKL-KKK eestseisus on eksinud EKL 

koolitusalade eksamite ja võistluse korraldamise eeskirja vastu jättes kinni pidamata eeskirjades 

sätestatud taotlustele vastamise tähtajast.  

Alla Petrova selgituste kohaselt sai TSKK info selle kohta, et hindama kutsutud kohtunik Urve Lageda 

ei saa eksami toimumise kuupäeval hinnata, neljapäeval 30.04.2015. Edasise arutelu käigus selgus, et 

taotlus EKL-KKK eestseisusele saadeti laupäeval, 02.05.2015. TSKK ei soovinud otsida alternatiivset 

kohtunikku ning otsustas korraldada eksami 09.05.2015 põhjendusega, et EKL-KKK eestseisuse eitav 

vastus ei jõudnud adressaadini seoses hot.ee e-posti aadressi mittetoimimisega.   

Ettepanek: 1) Eestseisuse esimees teeb ettepaneku lugeda 09.05.2015 toimunud KK eksami 

tulemused mitteametlikeks ning edastada ettepanek tulemuste tühistamise kohta EKL juhatusele 

kinnitamiseks 2) Teha TSKK-le hoiatus eeskirjadest mitte kinnipidamise kohta. 

Hääletamine:  6 poolt (Karin Lassmann telefoni teel), 2 ei hääletanud.  

 

 



2. Loeng eksamite ja võistluste korraldamise eeskirjade teemal (rõhuga IPO, KK) 
 

Eestseisuseni on jõudnud ettepanekud ja info korraldada loeng, mis käsitleks ja selgitaks korraldajate 

õiguseid ja kohustusi EKL kalenderplaani kantud eksamite ja võistluste korraldamisel. Eestseisuse 

esimees on saanud põhimõttelise nõusoleku loengu läbiviimiseks KK ja IPO kohtunikult Mari 

Ojarannalt. Loengu orienteeruv toimumisaeg on oktoobris-novembris 2015 peale võistlushooaja 

lõppu. Mari Ojarand täpsustab võimaliku loengu toimumise aja. 

3. Agility MM võistkonna paremusjärjestuse arvestusega seotud küsimused 

Piret Reinsalu andis ülevaate agility tulemuste paremusjärjestuse arvestusest FCI MM võistkonna 

komplekteerimisel ning Piret Kannike’se poolt eestseisusele antud küsimuses saadetud avalduse 

sisust. 

Agility MM paremusjärjestust peetakse Mari Ojarand poolt hallatavas EKL katsetulemuste 

andmebaasis. Enne arvestuse viimist katsetulemuste andmebaasi tegeles arvestuse pidamisega 

Kristiina Lukasejeva (EKL-KKK eestseisuse otsus 10-2012). 

Paremusjärjestuse arvestus on korraldatud vastavalt EKL juhatuse poolt kinnitatud FCI Agility MM 

meeskonna koostamise reeglitele. Praegune arvestus ei ole otseselt vastavuses kinnitatud 

eeskirjadega vaid põhineb piiratud valimi (10 parimat tulemust) rakendamisel võrdse punktisumma 

puhul. Ajalooliselt ei ole selline käsitlus olnud ilmselt probleemne, kuna paremusjärjestuse 

koostamisel ei ole olnud selliseid juhtumeid, mille osas oleksid ilmnenud olukorrad, mida on võimalik 

mitmeti tõlgendada. 

Ettepanek: 

1) Rahuldada Piret Kannike’se kaebus; 

2)  Informeerida Mari Ojarand’a vajadusest andmebaasi põhist paremusjärjestust korrigeerida 

ning viia algoritm vastavusse arvestust reguleerivate reeglite punktile 7, mille kohaselt 

võrdsete punktide korral loetakse eespool olevaks võistluspaar, kellel on kogu 

kvalifitseerumisperioodi jooksul kõikidest saadud tulemustest rohkem 0-0,99 

karistuspunktiga tulemusi. Korrigeeritav periood algab 01.06.2014.  Kui algoritmi 

korrigeerimine eelmiseid perioode muutmata ei ole võimalik, siis lugeda õigeks reeglitel 

põhinev paremusjärjestus. 

3) Rahuldada Kristiina Lukasejeva taotlus ja vabastada Kristiina Lukasejeva paremusjärjestuse 

arvestuse pidaja kohustustest. Paremusjärjestust peetakse Mari Ojarand’ poolt hallatavas 

katsetulemuste andmebaasis. 

4) Paremusjärjestust reguleerivad reeglid vajaksid ülevaatamist ja täpsustamist. 

Hääletamine:  5 poolt, 3 ei hääletanud. 

 

4. ISC koostööleping (ülevaate annab Margot Luukas) 
 

Margot Luukas andis ülevaate läbirääkimistest AS-ga Ilves-Ekstra ning tutvustas FCI MM 

esindusriietuseks sobivaid mudeleid.  Eestseisus vaatas läbi pakutavad tootemudelid ja tegi valiku 

mudel Oakland-2 kasuks lähtudes mudeli universaalsusest (sobiv kõikidele FCI alade MM 

võistkondadele) ja hinna-kvaliteedi suhtest.  

 



Eestseisus jätkab esindusriietuse teemalist arutelu järgmisel koosolekul. Margot Luukas küsib 

lisainformatsiooni mudeli Oakland-2 kohta sh 

1) Võimalikud värvikombinatsioonid (eelistatud on Eesti lipuvärvide kombinatsioon); 

2) Mudeli oakland-2 kuvand EKL logodega (seljal ESTONIA, ees vasakul ESTONIA ja EKL 

logo); 

3) Mudeli lõpphind koos logode tikkimisega. 

 

5. FCI töökomisjonide info edastamine sihtgruppidele 
 

Eestseisuseni on jõudnud küsimus, kuidas on laiemal sihtgrupil (kohtunikud, harrastajad ja muud 

huvilised) võimalik saada informatsiooni FCI töökoerte komisjoni koosolekutel toimuva kohta. 

Küsimus on ajendatud FCI komisjoni poolt planeeritavate muudatustega IPO eeskirjades. FCI 

töökoerte komisjoni EKL poolne esinadaja on Aivo Oblikas.  Kokkuvõte komisjonide koosolekutel 

arutatavatest teemadest avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“ ja saadetakse EKL-KKK liikmetele e-kirja 

teel.  

 

EKL-KKK eestseisus võtab ühendust EKL töökomisjoni esindajaga, et arutada võimalust korraldada 

regulaarsed seminari formaadis kokkusaamised EKL ruumides peale töökomisjoni koosolekuid. 

Ettepaneku arutelu jätkub.  

 

6. EKL-KKK koduleht (jätkuv arutelu) 

 

Arutelu lükatakse edasi seoses küsimuse ajamahukusega. 

 

7. FCI MM-del edukalt osalenud võistluspaaride premeerimise kord  

Eestseisus arutas, millistele nõuetele peaksid vastama Eesti võistkonna tulemused FCI koolitusalade 

MM-del, mis väärivad erilist tunnustamist rahalise preemiaga EKL reservfondist.  

Eestseisus nentis, et nõuded võiksid olla järgmised: 

Kõik FCI alad v.a. IPO-FH ja IPO-R RH F: 

1) Individuaalne tulemus 20 parema hulgas (agility’s lähevad arvesse nii hüppe- kui agilityrada 

eraldi kui ka koondarvestuses) – rahaline preemia 300 EUR; 

2) Võistkondlik tulemus 5 parema hulgas – rahaline preemia a 100 EUR võistluspaaridele, kelle 

tulemus on meeskondlikus arvestuses arvesse võetud. 

IPO-FH/IPO-R RH F: 

1) Individuaalne tulemus 10 parema hulgas – rahaline preemia 300 EUR; 

2) Võistkondlik tulemus 5 parema hulgas – rahaline preemia a 100 EUR võistluspaaridele, 

kelle tulemus on meeskondlikus arvestuses arvesse võetud. 

Arutelu jätkatakse. 

 

 

Koosolekut juhatas       Protokollis 

Margit Viilmaa        Margit Viilmaa 


