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EKL-KKK EESTSEISUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 3-2018 

Toimumisaeg: 10.05.2018 kell 18.00–21.15 

Asukoht: Tallinn, Alajaama 8  

Koosoleku juhataja: Aivo Oblikas  

Protokollija: Mari Oblikas  

Osalesid: Indrek Tirmaste, Aili Kivinurm, Leelet Kivioja, Margot Luukas, Elika Lass, Raul Siim, Aivo 

Oblikas, Mari Oblikas 

Külalised: Helle Kärdi-Paabo (kuni 18.45), Karin Lassmann (alates 19.00) 

 

Päevakord: 

1. IPO-FH Eesti MV toimumine/mitte toimumine 

2.  IPO Eesti MV eelarve ja Sportkoera taotlus 

3. Varrukameeste eksami tulemuste kinnitamine 

4.  IPO-R EMV kulude hüvitamine 

5. Agility EO koondise kapteni kinnitamine 

6.  FCI agility maailmameistrivõistluste meeskonna koostamise reeglid 

7.  Agility rahvusvahelistel võistlustel Eesti võistkonna koostamise reeglid 

8.  2019. aasta FCI agility maailmameistrivõistluste arvestusperioodi pausi muutmine 

9.  FCI agility eeskirjade eestikeelse tõlke kinnitamine 

10. Eesti edukamate sportkoerte ja koerajuhtide konkursi statuut 

11. Toimunud EKL koolitajate ja kohtunike baaskursuse probleemid ja uue eksami detailid. Seltsi-ja 

Tarbekoerte Ühingu avaldus. 

12.  Ipsoni avaldus rahvusliku koolitusala loomiseks ja rallikuulekuse eeskirja projekt 

13. Muud teemad 

13.1. Katsekohtunike hindamisloengule järgnev eksam (ESLÜ) 

13.2. SK EMV korraldusdetailide kinnitamine 

13.3. Stardimaksude arved pärast võistlusi 

13.4. Andmekaitse teemad 

13.5. EKL-KKK jooksva aasta eelarve jälgimine 

13.6. EKL-KKK infokanalid (masspostitused) 

 

 

1. IPO-FH EESTI MV TOIMUMINE/MITTE TOIMUMINE 

 

EKL-KKK eestseisuse poolt potentsiaalsetele korraldavatele klubidele (Eesti Dobermanniühing, Viimsi 

Koer, Koerte Dressuurikool Canis, Eesti Koeraspordiliit, Koerteklubi, Aktiiv) saadetud kirjadele ei 

tulnud ühtegi positiivset vastust. Küll aga on nõusoleku IPO-FH EMV korraldamiseks saatnud 

Koerteklubi Articus. Klubi on varem  korraldanud heal tasemel KK kui IPO EMV, FH-ga kogemused 

puuduvad ja korraldajad vajavad EKL-KKK poolt tuge.  

 

Ettepanek: Kinnitada 2018. a IPO-FH EMV kaaskorraldajaks Koerteklubi Articus. 

Hääletus: Poolt: 8 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0  
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Ei hääletanud: 0 

 

Otsustati: Kinnitada 2018. a IPO-FH EMV kaaskorraldajaks Koerteklubi Articus. 

 

2.  IPO EESTI MV EELARVE JA SPORTKOERA TAOTLUS 

 

Vaadati üle IPO EMV eelarve ja taotlus avansi maksmiseks. 

 

Ettepanekud:  

1. Kinnitada IPO EMV eelarve tulude mahuga 1260 EUR, kulude mahuga 2902 EUR. 

2. Teha ettepanek avansi maksmiseks summas 1000 EUR klubile Sportkoer kohtunike ja 

varrukamehe sõidupiletite ostmiseks. 

3. Edastada otsused EKL juhatusele. 

 

Hääletus: Poolt: 8 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0  

Ei hääletanud: 0 

 

Otsustati: 

1. Kinnitada IPO EMV eelarve tulude mahuga 1260 EUR, kulude mahuga 2902 EUR. 

2. Teha ettepanek avansi maksmiseks summas 1000 EUR klubile Sportkoer kohtunike ja 

varrukamehe sõidupiletite ostmiseks. 

3. Edastada otsused EKL juhatusele. 

 

3. VARRUKAMEESTE EKSAMI TULEMUSTE KINNITAMINE 

 

11.04.2018 toimunud varrukamehe eksami sooritas Kalev Loit ja on lubatud stažeerima. Info võeti 

teadmiseks. 

 

4.  IPO-R EMV KULUDE HÜVITAMINE 

 

Eesti Otsingukoerte Klubi on esitanud aruande IPO-R EMV kulude/tulude kohta. Kulud ei ületanud 

13.02.2018 EKL juhatuse poolt kinnitatud ürituse eelarves planeeritud mahtu. Aruanne võeti 

teadmiseks ja edastatakse EKL raamatupidajale. 

 

5. AGILITY EO KOONDISE KAPTENI KINNITAMINE 

 

Avalduse on esitanud Keida Raamat. 

 

Ettepanek: Kinnitada 2018. a agility EO Eesti võistkonna kapteniks Keida Raamat. 

Hääletus: Poolt: 8 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0  
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Ei hääletanud: 0 

 

Otsustati: Kinnitada 2018. a agility EO Eesti võistkonna kapteniks Keida Raamat. 

 

6.  FCI AGILITY MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE MEESKONNA KOOSTAMISE REEGLID 

 

Kehtiva eeskirja alusel on 2017. aasta FCI agility MMi kulutuste kompenseerimisega tekkinud 

probleeme, EKL juhatuse üldpõhimõte on, et toetatakse vaid EKL liikmeid. Seega tuleb MMi 

meeskonna koostamise reeglitesse viia sisse sõnastuse muudatus, et edaspidi selliseid arusaamatusi 

ei tekiks, kõik meeskonna liikmed (sh kapten ja abikapten peavad olema EKL liikmed). Sama 

põhimõtet järgib EKL juhatus ka teiste koolitusalade puhul. 

Teine eeskirja muudatus on seotud arvestusperioodi pausiga. Kuna MMi toimumise kuupäevad on 

igal aastal veidi erinevad tingib see omakorda vajaduse muuta arvestusperioodis olevat pausi. 

Otsustati sõnastada vastav punkt reeglites selliselt, et arvestusperioodi paus sõltuks MMi 

kuupäevadest ega vajaks võimalikku täiendavat iga-aastast kinnitamist. 

 

Ettepanekud: 

1. Kiita heaks eeskirja „FCI agility maailmameistrivõistluste meeskonna koostamise reeglid“ 

muudatused ning teha ettepanek EKL juhatusele kinnitada eeskirja terviktekst uue 

dokumendina koos muudatustega ja kehtima hakkamise alguskuupäevaga 1.07.2018.  

2. Teha ettepanek EKL juhatusele tunnistada alates 30.06.2018 kehtetuks eeskirja „FCI agility 

maailmameistrivõistluste meeskonna koostamise reeglid“ kehtiv versioon (KKK 22-01:2016) 

seoses eeskirja uue versiooni kehtestamisega.  

3. Edastada otsused EKL juhatusele. 

Hääletus: Poolt: 8 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0  

Ei hääletanud: 0 

 

Otsustati: 

1. Kiita heaks eeskirja „FCI agility maailmameistrivõistluste meeskonna koostamise reeglid“ 

muudatused ning teha ettepanek EKL juhatusele kinnitada eeskirja terviktekst uue 

dokumendina koos muudatustega ja kehtima hakkamise alguskuupäevaga 1.07.2018. 

2. Teha ettepanek EKL juhatusele tunnistada alates 30.06.2018 kehtetuks eeskirja „FCI agility 

maailmameistrivõistluste meeskonna koostamise reeglid“ kehtiv versioon (KKK 22-01:2016) 

seoses eeskirja uue versiooni kehtestamisega.  

3. Edastada otsused EKL juhatusele. 

 

7.  AGILITY RAHVUSVAHELISTEL VÕISTLUSTEL EESTI VÕISTKONNA KOOSTAMISE REEGLID 

 

Tegemist on täiesti uue eeskirjaga, mis puudutab selliseid agility võistlusi, kus osalevad riigipõhised 

võistkonnad (EO, JEO jms). Praeguse ajani on nende võistluste Eesti võistkonda soovijate arv olnud 

väiksem kui konkreetse võistluse võistkonna maksimaalne suurus. See olukord võib aga muutuda ja 
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ennetamaks olukordi, kus puuduvad valikukriteeriumid, kuid võistkonda soovijaid on rohkem kui 

võistkonnas kohti, kehtestatakse reeglid.  

 

Ettepanekud: 

1. Kinnitada „Agility rahvusvahelistel võistlustel Eesti võistkonna koostamise reeglid“. 

2. Teha ettepanek EKL juhatusele eeskirja „Agility rahvusvahelistel võistlustel Eesti 

võistkonna koostamise reeglid“ kinnitamiseks. 

3. Edastada otsused EKL juhatusele. 

 

Hääletus: Poolt: 8 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0  

Ei hääletanud: 0 

 

Otsustati: 

1. Kinnitada „Agility rahvusvahelistel võistlustel Eesti võistkonna koostamise reeglid“. 

2. Teha ettepanek EKL juhatusele eeskirja „Agility rahvusvahelistel võistlustel Eesti 

võistkonna koostamise reeglid“ kinnitamiseks. 

3. Edastada otsused EKL juhatusele. 

 

 

8.  2019. AASTA FCI AGILITY MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE ARVESTUSPERIOODI PAUSI 

MUUTMINE 

 

EKL-KKK esitab EKL juhatusele kinnitamiseks uue dokumendi „FCI agility maailmameistrivõistluste 

meeskonna koostamise reeglid“, mis peaks eelduslikult kehtima hakkama enne  järgmist 

arvestusperioodi algust (1.07.2018). Juhul kui EKL juhatus ei kinnita muudetud reegleid enne 

arvestusperioodi algust ja kehtima jääb praegune versioon, on vaja muuta 2019. aasta 

arvestusperioodi pausi kuupäevi.  

 

Ettepanek:  Kinnitada 2019. a FCI agility maailmameistrivõistluse arvestusperioodi pausiks 

ajavahemik 19.09.2018–22.10.2018. 

Hääletus: Poolt: 8 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0  

Ei hääletanud: 0 

 

Otsustati: Kinnitada 2019. a FCI agility maailmameistrivõistluse arvestusperioodi pausiks 

ajavahemik 19.09.2018–22.10.2018. 

 

9.  FCI AGILITY EESKIRJADE EESTIKEELSE TÕLKE KINNITAMINE 
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Eeskirjade tõlget korrigeeriti keeleliselt ja viimane versioon valmis vahetult enne käesoleva koosoleku 

päeva, seega ei ole võimalik olnud lõplikku versiooni veel üle vaadata. Teema käsitlemine lükatakse 

edasi järgmisele EKL-KKK eestseisuse koosolekule. 

 

10. EESTI EDUKAMATE SPORTKOERTE JA KOERAJUHTIDE KONKURSI STATUUT 

 

EKL-KKK infokanalite kaudu oli levitatud muudatustega statuudi projekti koos ettepanekute esitamise 

tähtaja ning projekti arutamise ajaga (käesolev EKL-KKK eestseisuse koosolek). Tähtajaks laekusid 

ettepanekud ühelt inimeselt, lisaks saadeti EKL-KKK-le projektiga seoses kiri, kus avaldati 

rahulolematust projekti käsitlemise osas, kuid konkreetseid ettepanekuid statuudi sisu osas ei 

tehtud. 

 

Nenditi, et osale koeraspordihuvilistele (sh osale EKL-KKK liikmetele) on tõenäoliselt jäänud EKL-KKK 

töökorraldus ja eeskirjade koostamise protsess mõnevõrra ebaselgeks. EKL-KKK esimees selgitas 

eeskirjade loomise ja koostamise protsessi ja selle tausta. 

 

Vastavalt EKL allüksuste reglemendile (p 3.2.12.2) ning EKL-KKK põhimäärusele (5.8.1) töötab EKL-

KKK valdkonda puudutavad dokumendid (eeskirjad, blanketid, juhised jne) välja EKL-KKK eestseisus. 

 

EKL-KKK eestseisuses heakskiidu saanud dokumendid esitatakse vastavalt normdokumentides 

olevatele juhistele kinnitamiseks järgmistele EKL tasanditele (EKL-KKK üldkoosolekule, EKL juhatusele 

ja/või EKL Volinike Koosolekule). „EKL Eesti edukaimate sportkoerte ja koerajuhtide statuudi“ 

kinnitamine kuulub vastavalt EKL normdokumentidele EKL juhatuse pädevusse, projekti esitab pärast 

omapoolset heakskiitmist EKL juhatusele EKL-KK eestseisus. Kuivõrd EKL-KKK eestseisus leiab, et 

antud eeskirja ja selle muudatuste suhtes võib EKL-KKK liikmetel ja teistel Eesti koerasportlastel olla 

kõrgendatud üldhuvi, esitab EKL-KKK eestseisus eeskirja projekti täiendavaks heaks kiitmiseks EKL-

KKK Üldkoosolekule koos muudatuste selgituste ja põhjendustega koolitusalade kaupa.   

 

EKL-KKK eestseisuse eesmärgiks on luua ja kaasajastada oma tegevusvaldkonda puudutavaid 

dokumente võimalikult süsteemselt, arvestades samas kindlasti ka erinevate koolitusalade 

spetsiifikat. Seetõttu informeeritakse EKL-KKK infokanalite kaudu võimalikult aegsasti võimalikke 

huvilisi töös olevatest projektidest, nendesse ettepanekute tegemise ja arutelul osalemise 

võimalustest. Ainult sellises vormis on võimalik ette valmistada projekte, kus ettepanekud on läbi 

töötanud ning dokumendi üldise loogikaga kooskõlas. Et EKL-KKK eestseisuse poolt välja pakutud 

muudatuste taust oleks paremini arusaadav, avalikustatakse edaspidi koos projektiga ka võimalikult 

täpsed põhjendused muudatuste kohta. 

 

EKL-KKK eestseisusele laekunud ettepanekud: 

Punkt 2.1:  

Praegune sõnastus: „Konkursil saavad osaleda koerajuhid ja koerad, kes elavad Eestis.“ 

Ettepanek: „Konkursil saavad osaleda koerad, kes elavad alaliselt Eestis ja on kantud EKL registrisse.  

 

Punkt 2.2: 

Praegune sõnastus: „Koerajuht peab olema kas EKL või mõne EKL-i liikmesorganisatsiooni liige.“  

Ettepanek:  „Koerajuht peab olema EKL liige.“ 
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Punkt 3.3: 

Praegune sõnastus: „Konkursil osalemiseks on vajalik tulemus Eesti meistrivõistlustelt või vähemalt 

kahelt muult punktivõistluselt.“ 

Küsimus: Kas EMV tulemus (1 tulemus) on piisav aasta parimaks tulemiseks? 

 

Leiti, et punktide 2.1 ja 2.2 muutmine vastavalt esitatud ettepanekutele on põhjendatud ja kooskõlas 

seoses EKL üldiste põhimõtete ja teiste eeskirjadega. Punkti 3.3 muutmiseks vajadust ei nähtud, sest 

osal koolitusaladel on võistleja keskmine startide arv aastas väike ja EMV tulemust võib lugeda 

piisavaks, et konkursil osaleda.  

 

Koosolekul toimunud arutelu ja ettepanekud: 

 

1.  Punkt 1: nimetada „IPO-R/VP“ kategooria parema arusaadavuse huvides ümber kategooriaks 

„pääste“. 

 

2.  Punkt 3.4: 

Praegune sõnastus  „Agility’s arvestatakse punkte kõigis klassides (MINI, MIDI, MAXI) ja valitakse üks 

parim.“ 

Varasem ettepanek: eemaldada punkt 3.4 ja lisada punkti 1 alla uued kategooriad agility 

suurusklasside kohta. 

 

Arutelu:  Projekti kohaselt kasvab agilitys autasustatavate arv olulisel määral (varem 4, edaspidi saaks 

olema 12). Autasustatavate arvu suurenemisega kaasneb mõju EKL eelarvele, mis võib saada 

takistuseks eeskirja kinnitamisel.  Tehti ettepanek muuta ka punkti 4.3, et igas agility 

suuruskategoorias valitakse vaid 1 parim, ülejäänud kohti ei autasustata. Selliselt jääks 

autasustatavate sportkoerte koguarv samaks, aga agility parimad saaksid suurusklasside kaupa 

paremini välja toodud. 

 

Punkt 4.3: 

Praegune sõnastus: „Kõigis kuues kategoorias valitakse 4 parimat koera ja koerajuhti.“  

Ettepanek: „Kategooriates Agility mini, Agility midi, Agility maksi valitakse igaühes 1 parim koer ja 

koerajuht. Teistes kategooriates valitakse  4 parimat koera ja koerajuhti.“ 

Vajadusel võib konkreetsed ettepanekud üldkoosolekul alternatiividena hääletusele panna. 

 

3.  „IPO“ ja „FH“ kategooriate osas tehti ettepanek arvestada kohti ja kohapunkte vaid Eesti 

sportlaste omavahelise järjestuse alusel.  

Ettepanek: laiendada sama põhimõtet ka kategooriale „pääste“. 

 

Ettepanek: Kiita heaks „Eesti edukaimate sportkoerte ja koerajuhtide statuut“ projekt koos 

muudatustega ja esitada heaks kiitmiseks EKL-KKK üldkoosolekule. 

 

Hääletus: Poolt: 8 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0  
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Ei hääletanud: 0 

 

Otsustati: Kiita heaks „Eesti edukaimate sportkoerte ja koerajuhtide statuut“ koos muudatustega 

ja esitada heaks kiitmiseks EKL-KKK üldkoosolekule. 

 

11. TOIMUNUD EKL KOOLITAJATE JA KOHTUNIKE BAASKURSUSE PROBLEEMID JA UUE EKSAMI 

DETAILID. SELTSI-JA TARBEKOERTE ÜHINGU AVALDUS 

 

Lähtuvalt külalise Helle Kärdi-Paabo huvist käsitleti seda päevakorrapunkti koosolekul esimesena. 

 

Taust: 14.–15. ja 28.–29. jaanuaril 2017 korraldati baaskursus,  29.01.2017 korraldati baaskursuse 

eksam. Osa huvilisi ei pääsenud eksamile, kuna soovijaid oli palju ja eksamipäeva ei mahtunud 

ajaliselt rohkem eksamisooritusi. Osa eksamil ei osalenuid ei sooritanud eksamit positiivsele 

tulemusele ja sooviksid uuesti eksamile tulla. Lisaks on vahepealsel ajal lisandunud huvilisi, kes ei ole 

ülaltoodud baaskursusega seotud, kuid sooviksid eksamil eksternina osaleda. Eelmine EKL-KKK 

eestseisus oli lubanud probleemi lahendada. 

 

Arutelu: Koolitaja statuut ei näe ette võimalust korraldada baaskursuse eksameid eraldiseisvana (ilma 

baaskursuseta). Samuti ei ole ette nähtud järeleksameid/korduseksameid – juhul kui baaskursuse 

eksamil osaleja ei saa positiivset tulemust, on tal võimalik osaleda mõne järgmise baaskursusega 

koos registreeritud baaskursuse eksamil. Samas on hetkel tekkinud olukord, kus inimesed on 

baaskursuse raames soovinud eksamit sooritada, kuid ei ole eksamipäeva piiratud ajast lähtuvalt 

seda võimalust saanud. Kuna olukord on baaskursuse läbinud ja eksamile registreerunud inimeste 

suhtes ebaõiglane, tuleb erandkorras läbi viia algse eksami jätkueksam. Inimesed, kes juba 

29.01.2017 eksamil osalesid või avaldasid soovi eksamit teha hiljem kui 27.01.2017 toimunud 

baaskursuse eksami raames, antud jätkueksamile ei pääse. EKL-KKK broneerib eksami jaoks 

võimalusel EKL büroo saali. 

 

Ettepanekud: 

1. Korraldada baaskursuse eksam (29.01.2017 toimunud eksami jätkueksam) 17.06.2018. 

2. Eksamil saavad osaleda inimesed, kes osalesid baaskursusel ja soovisid eksamil osaleda või 

registreerusid baaskursuse toimumise ajal eksamil osalemiseks. Eeltingimuste täitmist 

kontrollitakse 17.06.2018 eksamile registreerumisel (peavad registreerumise hetkeks 

täidetud olema). 

3. Määrata EKL-KKK poolt eksamikomisjoni liikmeks Raul Siim. 

 

Hääletus: Poolt: 8 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0  

Ei hääletanud: 0 

 

Otsustati: 

1. Korraldada baaskursuse eksam (29.01.2017 toimunud eksami jätkueksam) 17.06.2018. 

2. Eksamil saavad osaleda inimesed, kes osalesid baaskursusel ja soovisid eksamil osaleda või 

registreerusid baaskursuse toimumise ajal eksamil osalemiseks. Eeltingimuste täitmist 
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kontrollitakse 17.06.2018 eksamile registreerumisel (peavad registreerumise hetkeks 

täidetud olema). 

3. Määrata EKL-KKK poolt eksamikomisjoni liikmeks Raul Siim. 

 

 

 

12.  IPSONI AVALDUS RAHVUSLIKU KOOLITUSALA LOOMISEKS JA RALLIKUULEKUSE EESKIRJA 

PROJEKT 

 

EKL-KKK eestseisus on tutvunud Keila Koerteklubi IPSON poolt esitatud Ralli-SK eeskirja projektiga. 

Ralli-SK soovitakse lisada EKL koerte koolitusalade nimekirja uue rahvusliku koolitusalana. EKL-KKK 

eestseisus leidis, et projektil on veel mitmeid puudujääke, üldiselt vajaks eeskiri ühtlustamist ja 

keelelist toimetamist. Lisaks on vajab põhimõttelist lahendust hindavate kohtunike temaatika. 

Projektis toodud nõuded Ralli-SK hindamisõiguse saamiseks Eestis ei ole piisavad  ega ole võrreldavad 

teistel aladel EKL katsekohtunikuks saamise protsessiga. EKL-KKK eestseisus leidis, et esialgu tuleks 

kasutada eksamitel ja võistlustel vastava ala hindamisõigust omavaid väliskohtunikke ning lisada EKL 

katsekohtuniku statuuti Ralli-SK kohtunikuks saamist puudutav osa. Muude koolitusalade 

katsekohtunikele võiks Ralli-SK hindamispädevuse saamiseks rakendada lihtsustatud süsteemi (Mari 

koostab katsekohtunike statuudi sõnastuse kohta ettepaneku).  

 

Projekt saadetakse esitajale tagasi koos EKL-KKK eestseisuse tähelepanekutega ning parandatud 

projekti käsitlemist jätkatakse järgmisel EKL-KKK eestseisuse koosolekul. 

 

 

13. MUUD TEEMAD 

 

13.1 Katsekohtunike hindamisloengule järgnev teooriaeksam (ESLÜ) 

 

ESLÜ on esitanud omapoolsed ettepanekud võimalike eksamikuupäevade ja komisjoniliikme osas 

(Eve Pungas). Eksam toimub järgmistel koolitusaladel: KK, rahvusvahelised teenistuskoerte katsed. 

 

Ettepanekud: 

1. Korraldada katsekohtunike hindamisloengule järgnev teooriaeksam 7.06.2018. 

2. Kinnitada  katsekohtunike hindamisloengule järgneva eksami komisjon koosseisus Eve 

Pungas, Mari Oblikas, Aivo Oblikas. 

 

Hääletus: Poolt: 8 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0  

Ei hääletanud: 0 

 

Otsustati: 

1. Korraldada katsekohtunike hindamisloengule järgnev teooriaeksam 7.06.2018. 

2. Kinnitada  katsekohtunike hindamisloengule järgneva eksami komisjon koosseisus Eve 

Pungas, Mari Oblikas, Aivo Oblikas. 
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13.2 SK EMV korraldusdetailide kinnitamine 

 

Ettepanek: Kinnitada SK EMV 2018 korraldusdetailid: 

1. Kohtunik: Karin Lassmann 

2. Osalemistasu: 25 EUR (eelmise aasta Eesti meistrile tasuta) 

 

Hääletus: Poolt: 8 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0  

Ei hääletanud: 0 

 

Otsustati: Kinnitada SK EMV 2018 korraldusdetailid: 

1. Kohtunik: Karin Lassmann 

2. Osalemistasu: 25 EUR (eelmise aasta Eesti meistrile tasuta) 

 

13.3. Stardimaksude arved pärast võistlusi 

 

Puudutab eelkõige agility võistlusi korraldavaid klubisid, kuna seal on stardimaksude summad 

suuremad. Osa klubisid on tulemusi saates avaldanud soovi stardimaksude arvete saamiseks, kes 

peab seda infot edastama? Indrek uurib kõigepealt, millised on korraldajate ootused ja kuidas tuleks 

sellel teemal EKL raamatupidamisega infovahetus korraldada. 

 

13.4 Andmekaitse teemad 

 

Uue EL määrusega seoses toimuvad muudatused, Aili osales koolitusel. Teema on keeruline ja vajab 

EKLi siseselt ühtset käsitlust. Aivo kirjutab teemakohase küsimuse EKL juhatusele. 

 

13.5 EKL-KKK jooksva aasta eelarve jälgimine 

 

Indrek koostab üldise tabeli, kõik eestseisuse liikmed peaksid jooksvalt infot lisama. 

 

13.6 EKL-KKK infokanalid (masspostitused) 

  

On esinenud probleeme, et osa liikmeid ei saa MailChimp’iga saadetud kirju kätte (need küll lähevad 

saajale kohale, kuid ei satu peakausta jms). Kahjuks ei ole sellele probleemile lihtsalt lahendust. 

Hetkel tehakse selliselt, et esimene kiri saadetakse MailChimpi kaudu ja mõne päeva pärast 

saadetakse liikmetele, kes eelnevat avanud ei ole, korduskiri tavameiliga.  Liikmed, kes ei saa EKL-KKK 

kirju kätte, peaksid pöörduma otse eestseisuse poole (eestseisus@ekl-kkk.ee). 

 

 

 


