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Koosoleku käik :
1) Eesti MV toimumise aeg ja koht
Ettepanek: Forselius Bowlingu Eedeni saali Tartus. Hääletus : poolt 6 häält. Priidu
ettepanekul vahetatakse Tartu MV ja Eesti MV toimumise ajad kalendris ära (14.-17.05 ja
24.04-26.04).
Arutati osavõtutasu maksmist ja registreerimist klubide kaudu. Otsustati, et (individuaalne)
registreerimine toimub otse, osavõtutasu maksmine klubi kaudu.
Seenioride ja juunioride Eesti MV toimuvad Viljandis 13.-15.03. Peakohtunikuks Aivar
Vadi, kes selleks ajaks peab end kohtunikuna ära sertifitseerima.
2) AVK = ametlik võistluskeskmine. Arutelu AVK eesmärkidest ja definitsioonidest.
AVK on EVML liikmetele peetav võistluskeskmiste süsteem, kuhu üldjuhul kantakse kõik
võistlustulemused Eestis toimuvatelt, EVML kehtivatele võistlusreeglitele vastavatelt
kalendrivõistlustelt, mis on avatud kõikidele EVML liikmetele.
AVK-sse võib kanda ka välisvõistlused, mis on selleks eelnevalt registreeritud ning mille
tulemused on avalikud ja kontrollitavad.
Juhatusel on lubatud teha erandeid igale juhtumile eraldi, kui mõni nendest tingimustest
(näiteks kalendris olek vms) ei ole täidetud. Selleks esitab korraldaja vastava taotluse, mille
kohta juhatus teeb otsuse.
Oluliste rikkumiste korral, mille kohta on laekunud ametlik protest vastavalt
võistlusreeglitele, võib juhatus otsustada tulemusi ka AVK-s mitte kajastada.
Volitati Tauno tegelema uue veebipõhise AVK süsteemi pakkumistingimuste
väljatöötamisega. Selle tulemusel peaks tekkima võimalus korraldajatel endil tulemusi
sisestada, kasutades selleks ühekordselt väljastatavat parooli.
3) Info jagamine klubidele.
Otsustati, et juhatuse koosolekute ja otsuste protokollid avaldatakse EVML veebilehel nagu
seni ning klubide ametlikele kontaktidele saadetakse nende kohta vastav viide. (6 poolt häält)
4) Reitinguvõistluste koondumine regioonidesse.
Juhatus ei näe siin probleemi, et sekkuda. Võistluste korraldamine ja kalendrisse panemine on
reguleerimata küsimus, kus võistluste korraldajad saavad neid kalendrisse panna piiranguteta.
Juhatus toetab igasuguste võistluste korraldamist, kontrollides vajadusel vaid korraldamise
kvaliteeti, mitte aga tehes piiranguid regionaalsel baasil. Probleem on pigem tingitud
väidetavast tekkinud infosulust, klubidega suhtlemise parandamiseks püüab juhatus veelgi
läbipaistvamalt tegutseda, arvestades võimaluse korral klubide ettepanekutega. Paraku on ka
klubidepoolne tagasiside juhatuse suunas olnud seni lünklik.
5) Saalide sertifitseerimine
Juhatuse liikmed võtsid kokku sertifitseerimiseks tehtud kulud ja sellest tulenevalt on alates

homsest (08.11.2008) on saalide sertifitseerimise teenus tasuline, hinnaga 1000 krooni, millest
kompenseeritakse sertifitseerimises osalenud isikute kulud vastavalt aruannetele. Samuti
muudetakse sertifitseerimise korda selliselt, et sertifitseerimiseks peab kohal olema kaks
juhatuse liiget senise kolme asemel. Muudatused reeglites viib sisse Raivo (6 poolt)
6) Muud küsimused.
Muutunud WTBA võistlusmäärused. Kuna WTBA on sisse viinud mitmeid muudatusi
alates 01.01.2009, siis peaks kaasajastama ka EVML võistlusmääruseid. Aivar Vadi võtab
selle ette ja esitab ettepanekud juahtusele (6 poolt)
Joobe tuvastamine spordis - arutelu. Joobe ametlik tuvastamine on kallis tegevus ja eelarves
selleks vahendeid ei ole. Samuti ei ole meil õigust sundida mängijat vajadusel
joobeekspertiisiks. Kohtuniku otsus joobe kohta on lõplik. Kui mängijal on pretensioone
kohtuniku tegevuse kohta, siis esitab ta vastavalt reeglitele protesti, mille kohta teeb otsuse
sektsiooni (või liidu) juhatus, mis edasikaebamisele ei kuulu. Vastavalt Eesti seadustele võib
mängija küll ka selle otsuse kaevata kohtusse, aga eeldades, et spordiala reegleid kinnitades
oleme kokku leppinud ka kooseksisteerimise ja teineteise austamise reeglid, mille üks osa on
vastasmängijate austamine sellega, et joobes võistlemine on keelatud, siis on selle reegli
punkti eiramine vastuolus meie reeglitega ja sellise mängija olemas olu meie hulgas
ebasoovitav. Samamoodi võib juhatus sellise mängija oma liikmeskonnast ka välja heita,
samuti kasvõi kohtu kaudu. Aivar Vadi vaatab ka selles valguses võistlusreeglid üle ja
vajadusel täiendab joobes olekut ka alkoholi tarvitamisega
protokollis Aivar Vadi

