EVML SPORTKEEGLI SEKTSIOON

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Tallinn

29.10.2008

Algus kell 14:00, lõppes 14:40
Toimumise koht: Mustamäe linnaosavalitsuse infosaal, Tallinn
Juhatas: Kaido Kirs
Protokollis: Kaido Kirs
Võtsid osa: Kaido Kirs (KK Tallinn), Peeter Rohumägi (SK Talke), Anneli Kukk
(KK Killuke), Urve Piksar (KK PinPin).
PÄEVAKORD:
1. Kalju Lohk esitatud protesti menetlus (10.10.08 KK Tallinna AV võistlustelt
kõrvaldamise kohta).
2. Meeste klassis TOP16 ja naiste klassis TOP8 võistlemine ainult reitingu
alusel koostatud ajagraafikule.
3. Reitingu vähendamine katkestamise ja diskvalifitseerimise korral.
4. Muud jooksvad küsimused.
1. KALJU LOHK ESITATUD PROTESTI MENETLUS (10.10.08 KK
TALLINNA AV VÕISTLUSTELT KÕRVALDAMISE KOHTA).
10.10.08 toimunud KK Tallinna auhinnavõistluste käigus diskvalifitseeris
peakohtunik Indrek Saar võistleja K.Lohk-i. Peakohtuniku tunnistusel tarbis
võistleja soorituse käigus jooki, milles sisaldus alkohol. Juhatusele laekusid
võistleja K.Lohk protest, peakohtunik I.Saar esitatud avaldus/seletus ning
lihtkirjana laekunud kaasvõistleja Georg Peets kirjutis.
OTSUSTATI:
Tuginedes EVML, WNBA ning rahvusvahelise antidopingu agentuuri WADA
reeglitele on 9 kurikaga sportkeeglis keelatud olla soorituse ajal alkoholi joobes ja
samuti on keelatud tarvitada soorituse ajal alkoholi sisaldavaid jooke. Peakohtunik
fikseeris alkoholi tarbimise ning esitas juhatusele ametliku avalduse, milles seda ka
kinnitab. Juhatus otsustas üksmeelselt, et K. Lohk protest rahuldamata jätta ning et
peakohtuniku otsus ei kuulu muutmisele.
I.Saar esitatas juhatusele oma avalduses palve arutada K.Lohk-ile võistluskeelu ja
rahatrahvi rakendamist, mis ei leidnud juhatuses ühtegi poolt häält ning lükati tagasi.
Tagamaks tulevikus võistlejatele ausa ja WADA reeglitele vastava menetluse
analoogsetes situatsioonides, lubas Kaido Kirs esitada järelepärimise SA Eesti
Antidoping ning esimesel võimalusel esitada sellekohase vastuse juhatusele.

2. MEESTE KLASSIS TOP16 JA NAISTE KLASSIS TOP8 VÕISTLEMINE
AINULT REITINGU ALUSEL KOOSTATUD AJAGRAAFIKULE.
EVML võistluskalendris olevatel individuaalvõistlustel toimub reeglite kohaselt
võistlejate paigutamine ajagraafikusse reitingu tabelite alusel. Tihti on esitanud
võistlejad palve, et nende paigutamine ajagraafikusse muuta soodsamaks ning
võimaldada sooritus neile sobival ajal. Et võistluste tingimused oleksid võrdsed
ning et tippvõistlejad võistleksid ettenähtud aegadel, tegi Peeter Rohumägi (SK
Talke) järgmise muudatuse ettepaneku reglementi:
Muudatus Eesti Veeremängude Liidu sportkeegli sektsiooni korraldusel toimuvate võistluste
reglemendis.
Asendada punti 1 (Võistlustest osavõtt) 2. lõik alljärgnevaga:

Võistlejate paigutus ajagraafikusse toimub reitingu alusel põhimõttel, et kõrgema reitinguga mängijad
sooritavad oma võistlusvisked pärast madalama reitinguga mängijaid. Lubatud on ka erandid
arvestamaks võistleja soovi ajagraafikusse paigutamisel. Reitingu arvestusse kuuluvatel võistlustel
võistluse eelselt reitingutabeli 16 paremal mehel ja 8 paremal naisel on võimalus võistelda väljaspool
oma reitingule vastavat võistlusaega 1 kord hooaja jooksul ja ainult juhul, kui seda ei keela selle
võistluse juhend. Eelnimetatud piirang ei kehti võistluste kohta, mis viiakse läbi keeglisaalides, kus on
vähem kui 4 rada. Ärakasutatud võimaluste kohta annab võistluse korraldajale informatsiooni
sektsiooni juhatus.

Muudatus hakkab kehtima 29.10.2008 (ehk selle kuup. seisuga on kõigil see võimalus veel alles).

OTSUSTATI:
Muudatuse poolt hääletasid: SK Talke, KK Tallinn, KK Killuke, KK Pinpin
esindajad, vastu Tartu KK. Enamushäältega võeti otsus vastu ning hakkab kehtima
alates 29.10.2008.a. Info võistlejate poolt kasutatud võimaluste kohta saab olema
EVML sportkeegli sektsiooni kodulehel.

3. REITINGU
VÄHENDAMINE
DISKVALIFITSEERIMISE KORRAL.

KATKESTAMISE

JA

Hetkel kehtiv reitingu arvutamise juhend nägi ette järgmist:
Võistluse järel arvutatakse mängija reiting järgmiselt: 70% eelnevast reitingust pluss 30% viimase
(osaletud) võistluse tulemusest* pluss viimasel võistlusel saadud oma võistlusklassi kohapunktid (vt.
p-d 9 ja 10).

Tartu KK tegi järgmise muudatuse ettepaneku:
Võistluse katkestamisel kirjutatakse võistlusprotokolli katkestamise hetkeks saavutatud tulemus.
Reiting arvutatakse vastavalt p-le 4, kuid see võib väheneda maksimaalselt 5% võrra.

OTSUSTATI:
Üksmeelselt otsustati, et reitingu maksimaalne vähenemise piiriks seatud 5% on
asjakohane ning rakendatakse järeleulatuvalt käesoleva 2008/2009 hooaja algusest.

4. MUUD JOOKSVAD KÜSIMUSED.
Indrek Saar esitas 24.10.2008.a. kirjalikult ettepaneku Eesti klubide karikavõistluste
juhendisse järgmise muudatuse sisseviimiseks:
Teen ettepaneku juhatusele EKVK juhendi muutmiseks P. 4 eelviimane lõik, kus kirjeldatakse võitja
selgitamist tulemuste järgi.
Hetkel järgneb võrdse seisu korral (MP 4:4) setipunktide (SP) arvestus ja nende võrdsuse korral
üldkurikad, süsteem, mööda ja loos.
Ettepanek on, et lähtuksime NBC reeglitest, mis ütleb, et kui SP on ka võrdne, siis toimub Sudden
Victory (SV). SV = 3 viset täislauda nii viiendalt kui ka kuuendalt mängijalt kummastki võistkonnast
kui mängitakse 4 rajal; või 3 viset neljandalt, viiendalt ja kuuendalt mängijalt kui mängitakse 6 rajal.
Kui ka siis jääb viiki, siis vahetatakse radasid ja korratakse SV niikaua kui selgub võitja. Sellist
süsteemi kasutati ka viimastel rahvusvahelistel karikavõistlustel.
Märkus: Leian, et meie kehtiv süsteem on hetkel ebaõiglane, sest arvestab üldkurikate arvu topelt
eelisena (2MP-d on juba kurikate üldsumma eest saadud ning sama näitaja teistkordne arvestamine
oleks vale)

OTSUSTATI:
Üksmeelselt otsustati, et juhendi viimine vastavusse rahvusvaheliste reeglitega on
asjakohane ning muudatus tuleb tuleb rakendada juhendis enne järjekordset võistlust.
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