
EVML SPORTKEEGLI SEKTSIOON 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Tallinn
26.10.2022.a.

Algus kell 17:30, lõpp 19:30
Toimumise koht: Rae keeglisaal, Aruheina tee 8, Peetri

Juhatas: Kaido Kirs
Protokollis: Kaido Kirs

Võtsid osa: Kaido Kirs (KK Tallinn), Anneli Kukk (KK Killuke), Tarmo Lüll (KK Reval)

külalistena: Katrin Kristall (KK Killuke).

PÄEVAKORD:  

1. Katrin Kristall pöördumine juhatuse poole 15.10.22 seoses Markko Abel käitumisega.
2. Sportkeegli sektsiooni kodulehega seonduv, andmete kajastamine, sisestamine.
3. Koondiste moodustamine 2023.a. individuaalseteks maailmakarikavõistlusteks.
4. Eesti rekordite kinnitamine, arutelu.
5. Karikavõistluste läbiviimine 2022/2023.a hooajal.
6. SK Kiili täitmata kohtunike kohustused.
7. Peetri Sport probleem mängijatega, duubelmeeskonna mängijate kasutamine 
meistriliigas.

1. Katrin Kristall pöördumine juhatuse poole 15.10.22 seoses Markko Abel 
käitumisega.

Juhatus kuulas Katrin Kristall selgitusi ja ülevaadet 15.10.22 toimunud vahejuhtumi kohta.
Juhatusele on Katrin Kristall esitanud kirjaliku pöördumise 15.10.22 ning Markko Abel oma
kirjaliku vastuse 16.10.22. Lähtuvalt 15.10.22 toimunud vahejuhtumist, kus Markko Abel
solvas lauakohtunikku Katrin Kristall ning osapoolte selgitustest ja Markko Abeli palvest teda
juhatusest tagasi kutsuda, oli juhatuse üksmeelne otsus kutsuda Markko Abel tagasi EVML
sportkeegli sektsiooni juhatusest juhatuse liikmele mittesobiva käitumise eest. Lisaks ootab
Katrin Kristall avalikku vabandust järgmistel reitingu võistlustel.

Juhatus moodustab töögrupi, mis alustab juba enne 10.11.22 toimuvaid EMV segapaaridele,
ning mille ülesanne on kohtunike kohustuste selgitamine ja korraldajate aitamine kohtunike
töökorralduse tagamiseks.
                                                                
Poolt: Kõik 
Vastu: -
Erapooletu: -   



2.  Sportkeegli sektsiooni kodulehega seonduv, andmete kajastamine, 
sisestamine.

Markko  Abeli,  Raido  Kuusk,  Heret  Ots  abiga  on  valmimas  uus  sportkeegli  sektsiooni
koduleht.  Kodulehe  andmed  ja  sisu  peaks  olema  uuel  kodulehel  hiljemalt  06.11.22.a.
Juhatus on teinud ettepaneku kodulehega seonduv töö anda üle Tarmo Pentile, kes on nõus
administraatori kohustusi täitma varasemalt fikseeritud tingimuste raames. 

OTSUSTATI:

Tarmo Pent määrata kodulehe administraatoriks.                                

Poolt: Kõik
Vastu: -
Erapooletu: -

3. Koondiste moodustamine 2023.a. individuaalseteks maailmakarikavõistlusteks.

OTSUSTATI:  

Vastavalt EVML sportkeegli sektsiooni kehtivale otsusele on individuaalsetel MK võistlustel 
õigus Eesti koondise eest võistelda valitsevatel Eesti meistritel, meistrite loobumisel 
esitatakse esindusõigus võistlusprotokollis järgnevatele sportlastele. Võistlejate 
registreerimise tähtaeg on 20.11.22.

Poolt: Kõik
Vastu: -
Erapooletu: -

4. Eesti rekordite kinnitamine, arutelu.

Juhatus arutas Eesti rekordite juhendi täiendamist ning ühiselt leiti, et täpsustamist vajab 
juhend välisvõistluste osas. Juhatus otsustas täiendada juhendit:

Eesti rekordiks kinnitatakse tulemused, mis on visatud EVML sportkeegli sektsiooni, WNBA 
(NBC) ja WNBA (NBC) liikmesriikide võistluskalendris olevatel võistlustel eeldusel, et 
võistlused on läbi viidud vastavalt EVML korraldusel toimuvate võistluste reglemendile ja 
WNBA (NBC) võistlusmäärustele. 

Seeläbi kinnitada Scandinavian Crown 2022 sooritatud tulemused (Raul Rebane 627 punkti; 
Mirjam Laanejõe 590 punkti) Eesti rekorditeks.
   
Sportkeegli sektsiooni kodulehel tuleb ka korrastada rekordite leht, sest ekslikult ei ole Eesti
rekorditeks kantud paarismängu ja võistkondlikud tulemused, kuigi juhend seda reguleerib. 

Poolt: Kõik 
Vastu: -
Erapooletu: -   



5. Karikavõistluste läbiviimine 2022/2023.a hooajal.

Juhatus  määras  loositud  Eesti  keegliklubide  karikavõistluste  esimese  ringi  vooruks
ajavahemiku 01.11.22 kuni 31.12.22. Selle jooksul tuleb ära pidada loositud kohtumised.

Poolt: Kõik 
Vastu: -
Erapooletu: -   

6. SK Kiili täitmata kohtunike kohustused.

Paarismängu  EMV  korraldamisel  tekkisid  probleemid,  sest  SK  Kiili  ei  täitnud  klubile
määratud lauakohtinike kohti.  Juhatus tuletab klubidele meelde, et vastutus ja kohustus
täita kohtunike kohad on klubidel ning klubid peavad leidma ise endale asendused teistest
klubidest kui peaks juhtuma, et ei ole võimalik kohtunike kohti täita. Peakohtuniku koha
täitis sellel korral KK 9Pin, sellekohane muudatus tuleb viia kohtunike graafikusse ning 9pin
täidetud kohustus tuleb kanda parandatud graafikusse.

Poolt: Kõik
Vastu: -
Erapooletu: -   

7. Peetri Sport probleem mängijatega, duubelmeeskonna mängijate kasutamine 
meistriliigas.

Peetri  Sport  esitas  EVML  sportkeegli  sektsiooni  juhatusele  palve  duubelmeeskonna
mängijate  kasutamiseks  meistriliigas.  Peetri  Sport  on  probleemi  ees,  et  võistkonna
sportlased  on  vigastatud  ning  hetkel  on  võimatu  fikseeritud  kuupäevadest  kinnipidada.
Juhatus  arutas  olukorda  ning  Peetri  Sport  meeskonnale  anti  eriluba  meistriliiga
2022/2023.a.  esimese  vooru  lõpuni.  Eriluba  annab  õiguse  kasutada  duubelmeeskonna
sportlasti meistriliiga kohtumistel asendustena, seda tingimusel, et samas voorus võistleja
esiliiga kohtumises ei osale.
 
Poolt: Kõik
Vastu: -
Erapooletu: -    

          _______   _______   _______   _______
           Kaido Kirs     Anneli Kukk      Tarmo Lüll              

                                                                                                 


