EVML SPORTKEEGLI SEKTSIOON

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Tallinn

03.09. 2007

Algus kell 18:00, lõppes 19:00
Toimumise koht: Zelluloosi Keeglisaal, Tallinn
Juhatas: Kaido Kirs
Protokollis: Kaido Kirs
Võtsid osa: Kaido Kirs (KK Tallinn), Anneli Kukk (KK Killuke), Urve Piksar (KK
PinPin), Peeter Rohumägi (SK Talke), külalistena: Markko Abel ja Raul Rebane
(Tartu KK), Kalju Lohk (KK Reval)
PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.

Sportkeegli sektsiooni koosolekute laiendamine.
2007/2008.a. hooaja võistluskalender.
Eesti koondise moodustamise alused.
Klubide nimekirjade kinnitamine, registreerimine 2007/2008 hooajaks, EVML
aastamaks.
5. KK Revali naiskonna toetamine Maailmakarika osavõtutasu maskmisel.
6. Saksamaa keegliliidule hääle andmine NBC konverentsil 1. septembril 2007.a.
7. PinPin esitatud soov muuta klubide Eesti meistrivõistluste tabeli aluseid.
1. SPORTKEEGLI SEKTSIOONI JUHATUSE LAIENDAMINE.
OTSUSTATI:
Esimese päevakorra punkti juures arutati võimalust kaasata koosolekutele
külalistena kõik sektsiooni kuuluvad klubid. Kõik klubide esindajad leidsid, et
edaspidistes otsustes sektiooni siseasjade üle kutsutakse kokku esindajad kõikidest
klubidest ning igale klubile antakse võimalus otsuste langetamisel kaasa rääkida.
2. 2007/2008.A. HOOAJA VÕISTLUSKALENDER.
OTSUSTATI:
Päevakorra punktis tuli hääletamisele hooaja esimese reitinguvõistluse
toimumiskoht. Sellele kandideerisid KK Reval Zelluloosi saaliga ning KK Tartu
Ihaste keeglisaaliga. Tartu klubi selgitas võimalusi ning soove Ihaste 2 rajalises saalis
võistluste korraldamisel ning hääletamisele läks toimumine Tartus. Poolt hääletasid
Tallinn, Talke, Tartu; vastu PinPin ja Reval ning Killuke oli erapooletu. Seega sai
valituks Tartu ning Ihaste keeglisaal.

Teise punktina kalendri küsimustes esitas Kaido Kirs idee korraldada kevadel 2008.a.
Eesti Karikavõistlused klubidele sportkeeglis, mis toimuksid olümpia-süsteemis ning
karikavõitjad selgitatakse välja 120 viskega mängudes 3 päeva jooksul (reedest –
pühapäevani). Hääletamisele läks karikavõistluse toimumine ning see võeti
üksmeelselt vastu kalendrisse. Samuti võeti üksmeelselt vastu otsus pidada sellel
hooajal sprindis Eesti meistrivõistlused.
Samuti arutati Eesti Meistrivõistluste tõstimist ühtsesse perioodi kuid, selle teema
juures hääletamisele ei jõutud ning kalendrisse muudatusi ei planeeritud.

3. EESTI KOONDISE MOODUSTAMISE ALUSED
OTSUSTATI:
Arutelu põhjustas fakt, et Eestis on kasutusel 2 mänguvormi – reitingu võistlustel
200/100 viset ning klubi võistlustel 120 viset. Arutamise käigus pakuti välja idee, et
tulevikus moodustada Eesti koondis järgmiselt – 50% koondisest võetakse lähtuvalt
reitingu tabelile ning 50% lähtuvalt juhatuse otsusest (juhatus peab vaatlema
sportlaste tulemusi 120 viske mängudes). Kirjeldatud põhimõte võeti üksmeelselt
vastu.
4. KLUBIDE
NIMEKIRJADE
KINNITAMINE,
2007/2008 HOOAJAKS, EVML AASTAMAKS.

REGISTREERIMINE

OTSUSTATI:
Klubide kohapealt muutusi selleks hooajaks ei olnud, jätkatakse samade
meeskondade ja naiskondadega ning aastamaks EVML kassasse lepiti üksmeelselt
kokku 400 EEK suuruseks.

5. KK REVALI NAISKONNA
OSAVÕTUTASU MASKMISEL.

TOETAMINE

MAAILMAKARIKA

OTSUSTATI:
KK Reval esitas palve toetada nende naiskonda Maailmakarika võistluste
osavõtutasu maksmisel, hääletamisel oli sellele vastu Tallinn, Killuke, Tartu, PinPin
ja Talke, Reval jäi erapooletuks.

6. SAKSAMAA
KEEGLILIIDULE
HÄÄLE
KONVERENTSIL 1. SEPTEMBRIL 2007.A.

ANDMINE

NBC

OTSUSTATI:
Kaido Kirs tutvustas Saksamaa keegliliidu ametliku pöördumist EVML
sportkeegli sektsiooni poole, kus paluti anda 01.09.2007.a. toimuval konverentil Eesti
hääl Saksamaa keegliliidule. Kuna EVML ja Saksamaa keegliliidu vaated on hetkel
sarnased, siis otsus oli üksmeelselt positiivne.

8. PINPIN
ESITATUD
SOOV
MUUTA
MEISTRIVÕISTLUSTE TABELI ALUSEID.

KLUBIDE

EESTI

OTSUSTATI:
PinPin esitatud ettepanek muuta tabeli aluseks järgmine põhimõte – kui kahel või
enamal võistkonnal on võrde arv punkte, vaadatakse omavaheliste mängude
meeskonnapunktide vahet ja võitjaks on võistkond, kelle omavaheliste mängude
meeskonnapunktide vahe on suurim. Kui see matš jäi viiki, vaadatakse üldist
meeskonna punktide vahet, võitjaks parima meeskonnapunktide vahega võistkond. Ka
selle selle võrdsuse korral vaadatakse kõikides toimunud matsides mahavisatud
kurikate keskmist arvu, võitjaks suurima keskmisega võistkond. Ettepanek kiideti
heaks üksmeelselt.
Juhatuse liikmete allkirjad:
___________ _______________ ____________ ____________
Kaido Kirs Peeter Rohumägi Urve Piksar Anneli Kukk

