EESTI VEEREMÄNGUDE LIIT
Bowlingusektsiooni juhatus
koosoleku protokoll
02. 02. 2010 19.00-21.00
Al Mare bowlingusaal, Tallinn
Osalesid: Aivar Vadi, Reimo Nebokat, Ahti Truus, Priit Alep, Jaanus Jaanimägi
Puudusid : Marika Lutter, Alar Lohk
Arutluse all olevad teemad:
1. Euroopa Seenioride Meistrivõistlused, koondise komplekteerimine, toetus
EVMLilt.
Arutelu Euroopa Seenioride Meistrivõistlustest osavõtu kohta ja selle tiitlivõistluse seosest
Eesti Veeremängude Liiduga. Euroopa Seenioride Meistrivõistlused on osalemiseks
vabad, osalejad ise organiseerivad vajadusel kõik vajaliku. Eelmistel aastatel on seda
edukalt teinud Rein Mölder.
OTSUSTATI:
1. Rääkida Rein Mölderiga ja pakkuda talle EVML ametliku kontaktisiku rolli Euroopa
Seenioride Meistrivõistluste osalemisel organiseerimiseks.
2. Reimo vaatab üle sektsiooni eelarve ning hindab, kui suurel hulgal on EVML`il
võimalik seenioride Euroopa Meistrivõistlustele minekut toetada. Uus koondise särk
maksab umbes 400.-.
3. Aivar teeb vajadusel Reinule alaliidu poolt kaaskirja (võistlejate liitu kuulumise
kohta).
4. Aivar teeb vajadusel uudise EVMLi kodulehele võistlustel osalemise võimaluse kohta.
5. Tiitlivõistluste info on kodulehel vananenud (2009), selle peaks ära uuendama.
2. Kohtunike ja saalide sertifitseerimine.
Arutelu kohtunike ja saalide sertifitseerimisest ning reitinguvõistluste tingimustest.
Reitingusse on sattunud nii sertifitseeritud saaliga kui ka sertifitseerimata saaliga võistlusi.
Võistluste korraldajatel on keerukas tagada saali sertifitseerimist, sest saal ei ole
täiendavatest kulutustest huvitatud. Saali sertifitseerimine ei ole „popp“. Kohtunike
sertifitseerimise küsimustikud on Raivo käes.
OTSUSTATI:
1. Aivar küsib Raivolt kohtunike sertifitseerimisega seotud dokumendid.
2. Saalide sertifitseerimise kuluks on 1000.-. Saalide sertifitseerimise kontaktisikuteks on
Priit ja Jaanus.
3. Teha Taunole ettepanek, et sertifitseerimise lõpukuupäev oleks kodulehel näha.
4. Luua sertifitseerimisega seotud alapeatükk kodulehele.

3. Eesti Seenioride MV korraldamine:
Baltic Bowling on soovinud korraldada. Ka Krabi bowling on avaldanud soovi korraldada
mõnda meistrivõistluste võistlust. Krabi saali erinevate saalide suuruse tõttu on
raskendatud mõlema saalipoole kasutamist, sest ajakavad kipuvad nihkesse minema.
Põhimõtteliselt on juhatus nõus, et need võiks olla Baltic Bowling-u korraldada.
OTSUSTATI:
1. Reimo suhtleb Al Mare Bowlinguga võistluste korraldamise detailides üle.
4. Tallinna MV, Viljandi MV ja Rakvere MV reglemendid.
Arutati võistlusreglemente ja nendele esitatavaid kalendrist, reitingust ning
võistlusmäärustest tulenevaid nõudeid. Ümberviskamiste punkti olemasolu reglemendis.
OTSUSTATI:
1. Tallinna ja Viljandi MV reglemendid vastavad Eesti reitingu süsteemi nõuetele.
2. Teeme ettepaneku lisada reglementidele lause, et ümberviskamised puuduvad.
5. Võistlusmäärustes täpsustada ümberviskamiste kajastamist võistluskutsel. Või
võistluskutse asendada vaid reglemendiga.
Arutelu võistlusmääruste kohta. Võistlusmäärused sellisel kujul on oma aja ära elanud.
Rahvusvahelised võistlusreeglid on hakanud pidevalt muutuma ja olemasolevad
võistlusreeglid on muudatusteks liiga kohmakad. Aivar tegi ettepaneku muuta järgmiseks
aastaks võistlusreeglite struktuuri selliselt, et oleks eraldi rahvusvaheline ja kohalik osa.
OTSUSTATI:
1. Järgmiseks hooajaks täiustame võistlusmäärusi selliselt, et eraldi on välja toodud
rahvusvaheline ja kohalik osa. Aivar võtab selle organiseerimise enda peale.
6. Rahvusvaheline liikmemaks: kas makstud või mitte?
OTSUSTATI:
1. Reimo teeb selgeks, kas on makstud või mitte.
7. MV kohad ja reglemendid.
Arutelu Meistrivõistluste kirjutamata reeglite ja „liikumise“ kohta.
OTSUSTATI:
Reglemendid kodulehel olemas.
Seenioride MV - 20. märts – (ettepanek oleks teha Al Mare Bowlingus Tallinnas. Reimo
räägib üle.)
Juunioride MV - 2. mai – (ettepanek oleks teha Go Bowling Raplas. Vastutajad Reimo ja
Ahti).
Eesti MV - 14.-16. mai – (ettepanek oleks teha Perona Bowling Pärnus).

8. Kalendri juhend: kuidas toimub info liigutamine?
Kalendrisse võistluste panemine ja sellega seonduv on tekitanud arusaamatusi. Tuleks
kuidagi seda kontrollida. Arutelu.
OTSUSTATI:
1. Tulevikus paneb Tauno kõik temani jõudnud soovid kalendrivõistluste kohta koheselt
netti ning sama info saadab ka Reimole ja Kerttule arvete esitamiseks. Arvete
väljastamise ja laekumise kohta mingit tagasisidet Tauno ootama ei
hakka.
2. Sama süsteem ka reitinguvõistlustega. Kui korraldaja ütleb Taunole, et tahab
reitingusse siis läheb ka kohe nii kalendrisse kirja. Kas ta reitingumaksu
tasub ning kas serdid ja muud nõuded saavad täidetud selgitab juhatus jooksvalt välja.
3. Reimo suhtleb Taunoga kodulehekülje tuleviku osas.
9. 2009 aasta parimad.
EVML on igal aastal valinud ka aasta parimad.
OTSUSTATI:
1. Reimo vaatab üle aasta 2009 saavutused ning saadab klubidele laiali ettepanekud.
10. Rahva- ja tervisespordikalender
Reimole on laekunud info, et keegi peab üle kõigi alade rahva- ja tervisesprodi kalendrit,
kus võiks olla ka info bowlinguvõistluste kohta.
OTSUSTATI:
1. Reimo saadab klubidele laiali, et andke teada oma võistlustest. Seejärel edastab tabeli
Rahva- ja tervisespordikalendrisse.
11. AVK juhend
Arutelu AVK arvestamise põhimõtete kohta. Christmas Cup ei läinud AVK-sse. Eelmine
juhatus on vastu võtnud AVK arvestamise reegli ja see on töötanud, aga see info ei ole
jõudnud huvitatud isikuteni.
OTSUSTATI:
1. Aivar otsib välja vanadest juhatuse koosoleku protokollidest AVK juhendi.
12. Klubide karikas: kas teeme või mitte? Kas hooajaliselt või kalendriaasta
põhiselt?
Arutelu klubide karika korraldamise teemadel.
OTSUSTATI:
1. Korraldame Klubide Meistrivõistlused sügisel, septembrikuul. Meeste võistkonnad
võiksid olla 5-liikmelised ja naiste omad 3-liikmelised.

13. Järgmine koosolek.
OTSUSTATI:
1. Kui kõigile sobib, siis teeme järgmise juhatuse 9. märtsil.

