EVML SPORTKEEGLI SEKTSIOON

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Tallinn

25.08.2008

Algus kell 18:30, lõppes 19:30
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), külalistena: Markko Abel (Tartu KK), Kalju Lohk (KK Reval)
PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.

2008/2009 hooaja plaanid, tööde jaotus.
Klubide nimekirjade kinnitamine, aastamaksude laekumine.
2008/2009 hooaja spordikalender. Eesti indviduaalsed MV – areng.
Algava hooaja kuulutamine juubelihooajaks – Eesti keegel 115 aastat. Juubeli
pidustused, raamatu esitlus.
5. Muud jooksvad küsimused.
1. 2008/2009 HOOAJA PLAANID, TÖÖDE JAOTUS .
Kaido Kirs tegi ettepaneku, et eesseisvad üritused (kasvav EMV ja 115 juubeli
pidustused) saaksid hea korralduse tuleks moodustada nende kahe ürituse jaoks
eraldi töögrupid. Töögrupid moodustakse vahetult enne ürituste planeerimist.

OTSUSTATI:
Töögruppide loomine on mõistlik ning esimene moodustatakse oktoobris 2008
ning teine detsembris 2008.
2. KLUBIDE
NIMEKIRJADE
LAEKUMINE.

KINNITAMINE,

AASTAMAKSUDE

OTSUSTATI:
Selleks, et nimekirjad oleksid paikapidavad ja esitatavad, siis anda klubidele aega
kuni 12.09.08 teatada oma nimekirjad (enne Tartu AV lõppu). Ja nende põhjal
valmistatakse liikmetasu arved, millede laekumine peab toimuma 01.10.08
kuupäevaks.

3. 2008/2009 HOOAJA SPORDIKALENDER. EESTI INDVIDUAALSED MV
– ARENG.
OTSUSTATI:
Hetke seisuga on Eesti lahtistele meistrivõistlustele jaanuaris tulemas CZE, GER,
ITA, DAN ja SWE sportlased. Kuupäevad 15.01 kuni 18.01 olid külalistele kõige
sobivamad ning need kinnitati toimumiseks.
Segapaaride Eesti lahtised meistrivõistlused leidsid üksmeelselt uue toimumisaja
28.02.09 kuni 01.03.09, sest eelnevate aastate osavõtt kevadisest võistlusest on olnud
liiga vähene.
Teised võistlused paigutati kalendrisse eelmiste hooaegade põhjal.
4. ALGAVA HOOAJA KUULUTAMINE JUUBELIHOOAJAKS – EESTI
KEEGEL 115 AASTAT. JUUBELI PIDUSTUSED, RAAMATU ESITLUS.
OTSUSTATI:
Kaido Kirs tutvustas „Eesti keegel 115“ plaanitavaid juubeliüritusi ning logo.
Üksmeelselt kuulutati algav hooaeg juubelihooajaks. Terve hooaja vältel on kasutusel
„Eesti keegel 115“ logo, novembris toimub juubelipidustus koos sportkeegli ajalugu
kajastava raamatu esitlusega Zelluloosi keeglisaalis ning keeglisaalides on üleval
ajalugu kajastavad seinalehed.

5. MUUD JOOKSVAD KÜSIMUSED.
Algavaks hooajaks jagab sportkeegli sektsioon välja uued rahvusvahelised
mängijapassid, selleks tuleb igal klubil kokku koguda liikmete fotod, mis edastatakse
sekstiooni juhatusele koos liikmemaksude tasumisega.
EVML sportkeegli sektsioon tasus omalt arvelt Banja Lukasse 2008 minevate
sportlaste osavõtu tasud summas 440 EUR, see summa tuleb tasuda osalejatel
sektsiooni kassasse.
Zelluloosi keeglisaalis ja Ihaste keeglisaalis kehtivad algaval hooajal järgmised
hinnad EVML sportlastele:
Zelluloosi treeningud: 13:00 – 15:00 = 90 EEK; 15:00 – 17:00 = 110 EEK; 17:00 –
24:00 = 130 EEK; L – P = 130 EEK/h.
Zelluloosi ja Ihaste võistlused: Mehed – 170 EEK; Naised – 110 EEK; Klubide
kohtumine – 140 EEK/võistleja.
Auhinnavõistluste maksimaalseteks osavõtutasudeks on 220 EEK meestele ja 160
EEK naistele.

EVML korraldavatel reitinguvõistlustel maksavad liitu mitte kuuluvad sportlased
nende jaoks määratut osavõtutasu, mis on kõrgem kui liitu kuuluvatel sportlastel.
Juunis 2009.a. planeeritakse Zelluloosi keeglisaalis võistlus bowlingu sektsiooniga,
mis koosneb mõlemast veeremängust ning millele järgneb pidulik ajaveetmine.

Osalejate allkirjad:
___________ _____________ ____________
Kaido Kirs
Urve Piksar Anneli Kukk

