EVML Bowlingusektsiooni juhatuse koosolek
Pärnus
12.04.2016 16:00-19.00
Osalesid: Rein Mölder, Raivo Tamm, Hannu Kinnunen
Protokollis: Raivo Tamm
Päevakord:
1. Eesti meistrivõistlused 2016 (formaat, eelvoorude toimumiskohad ja ajad, finaali
toimumiskoht.
2. Koduleht.
3. Ränkingu formaat ja toimumise ajad-kohad
4. AMF-i valikvõistluse toimumise aeg ja koht.
5. Reitingusüsteemi jätkumine/mittejätkumine.
6. Koondiste lähetamine (meeste EM jne)
7. Paaride ja võistkondade meistrikad (koht ja aeg)
8. Liikmelisuse küsimused- liikmemaksude laekumine, deklareerimine jne
9. Muud küsimused
Otsustati:
1. Eesti meistrivõistlused 2016. Formaat jätta samaks, mis möödunud aastal, vaid selle
vahega, et muutub kvoodisüsteemi jaotus ja muutuvad ka eelvoorude toimumiskohad.
Eelvoorude toimumiskohad:
7-ndal mail kell 12:00, 9-ndal mai kell 17:30 ja 11-ndal mail kell 17:00 Pärnus Perona saalis
8-ndal mail kl 10:00 ja 13-ndal mail kell 16:00 Tallinnas Al Mare saalis
6-ndal ja 10-ndal mail kl 17 Viljandis
Finaali toimumiskoht: 15-ndal mai Pärnus, Perona saalis
Osavõtutasu 40 € täiskasvanud ja 20 € juuniorid
Reglemendi kirjutab Raivo ja paneb lõpliku verssiooni hääletamisele
2. Koduleht. Kodulehe ümberehitamisega jätkab Tauno, nädala jooksul tutvustab Heidile
sisuhaldust.
3. Ränkingu formaat ja toimumise ajad-kohad
1.osavõistlus
23.-24. juuli 2016 (Tallinnas, Al Mare saalis)
2.osavõistlus
17.-18. sept 2016 (Pärnus, Perona Bowlingus)
3.osavõistlus
8.-9. okt 2016 (mujal Eestis, eeldatavasti Viljandi, Rapla, Haapsalu või
Põlva saalis). Kolmas osavõistluse koht loositakse avalikult huvi
ilmutanud saalide seas, juhul kui neid on rohkem kui üks)
Masters finaalid
6. november 2016 (Tallinnas, Viimsi bowlingus)
Formaadi ja reglemendi üle on korduvalt arutatud. Otsustati käiku lasta Raivo viimane
versioon ja see klubidele laiali saata. Esimesel võimalusel avaldatakse see ka kodulehel.
4. AMF-i valikvõistluse toimumise aeg ja koht. Viljandi või Tartu oleks sobiv, sest Põlvas
toimus möödunud aastal. Tartu käest küsiti, nendel huvi pole . AMF Eesti Valikvõistlus
algselt 02.-03. juuli 2016, see aeg tuleb muuta, kuna kattub seenioride Euroopa

meistrivõistlustega. Viljandiga suheldi ja uuriti võimalusi. Selgitatakse jooksvalt sobiv aeg,
aga mida kiiremini see toimub, seda parem, sest finaalvõistlus toimub Shanghais ja pileteid
peab vara broneerima hakkama, et head hinda saada.
5. Reitingusüsteemi jätkumine/mittejätkumine. Otsustati sama süsteemiga järgmisel hooajal
enam mitte jätkata. Käesolev hooaeg mängitakse kehtivate reeglite alusel lõpuni.
Ülejärgmine hooaeg otsustatakse vastavalt üldkoosoleku ettepanekutele või hooaja jooksul
tekkivatele ideedele. Käesolevas formaadis reitingusüsteem ei toimi, järelikult tuleb seda
muuta.
6. Koondiste lähetamine (meeste EM jne). Otsustati koondis lähetada ja vastav taotlus ETBFile esitada hiljemalt 30-ndaks aprilliks, sest pikendatud tähtaeg on 2 mai 2016. Pakkumine
tehakse Eesti meistrivõistluste esikolmikule ja seejärel kuni 13-le jooksva reitingu paremale.
Heidi saadab kirjad ja palub vastata IGAL JUHUL, sõltumata sellest, kas soovitakse osaleda
või mitte. Osalemise kulu on suurusjärgus 1200 €, EVML katab särkide valmistamiseks
kuluvad vahendid.
7. Paaride ja võistkondade meistrikad (koht ja aeg). Täpsustatakse jooksvalt, hetkel vastavat
otsust ei tehtud. Märgiti, et formaat võiks jääda põhimõtteliselt samaks, mis möödunud
aastal, ainult finaalide osa peaks lühendama, et ei jääks sedavõrd venima.
8. Liikmelisuse küsimused. Kuulati ära Reinu ülevaade liikmemaksude laekumisest. Hansa
Bowlingule saadetakse meeldetuletus liikmete deklareerimise vajaduse kohta, Bombey
Bowlingule tuletati meelde liikmemaksu võlgnevust.
9. Muud küsimused. Rein andis ülevaate EOK presidendi valimiste käigust.
Koosolek lõppes kell 19:00

