
EESTI VEEREMÄNGUDE LIIT
Bowlingusektsiooni juhatuse koosoleku protokoll

Koosolek toimus 11. septembril 2014.a.
Türil, Veskisilla bowlingusaalis

Osalesid:
Rein Mölder, EVML president
Raivo Tamm, EVML bowlingusektsiooni president
Tauno Timmermaa, EVML bowlingusektsiooni juhatuse liige
Hannu Kinnunen, EVML bowlingusektsiooni juhatuse liige

Protokollija: Raivo Tamm 

Koosoleku algus kell 13:00

Päevakord:
1. Bowlingusektsioonile tehnilise sekretäri ametikoha loomise arutelu (eelarvelised vahendid, 

lisafinantseerimise võimalused, sellest tulenev töökoormus)
2. Juhatuse liikmete tööülesannete jaotus
3. Meeste MM 2014 Abu Dhabi
4. Võistluste info avaldamine EVML kodulehel (nn Meediapaketi arutelu)
5. AMF 2014 aasta valikvõistluse erandina kinnitamine reitinguvõistluseks. 
6. Kohtumised saalide ja klubide esindajatega üle Eesti- ajakava, koosseis, temaatika
7. Reitingu juhendi arutelu
8. Muud küsimused 

Kl 16 algab kohtumine Veskisilla saaliomaniku ja Veskisilla klubi esindajatega

1. Bowlingusektsioonile tehnilise sekretäri ametikoha loomise arutelu

Rein tutvustas eelarvelisikulusid ja tulusid. Otsustati luua sekretärikoht ja eraldada sellest 
eelarvelised vahendid.
Ülesanded: peamine - infovahetus (klubid, võistluse korraldajad, koondised,  vajadusel meedia, 
EOK, teised organisatsioonid, teiste riikide alaliidud, katusorganisatsioonid jne). 

2. Juhatuse liikmete tööülesannete jaotus ja nende avaldamine kodulehel.

Raivo ettepanekul ja varasemalt väljasaadetud materjalide alusel jaotati juhatuse töökoormus 
järgnevalt:

Sektsiooni president Raivo Tamm 
- Sektsiooni üldjuhimine, koosolekute (või infovahetuse) korraldamine.
- Suhtlus rahvusvaheliste organisatsioonidega (FIQ, WTBA, ETBF…)
- Üldiste arengustrateegiate väljatöötamine
- juhatuse töö koordineerimine, ülesannete täitmise kontroll
- Demopäevade korraldamine koostöös saalidega/klubidega uute liikmete värbamiseks
- MEEDIA – suhtlus meediaga, uute meediaväljundite leidmine



- Eesti erinevate tiitlivõistluste korraldamise koordineerimine, võistlusmäärused (koostöös 
Taunoga)

- Turundusstrateegia väljatöötamine

Võistluste direktor Tauno Timmermaa
- Siseriiklikud võistlused ja üritused – võistlussüsteemi kujundamine (ERS), hooaja kalendri 

koostamine, võistluste reglemendid
- Eesti erinevate tiitlivõistluste korraldamise koordineerimine, võistlusmäärused (koostöös 

Raivoga)
- Rahvusvaheliste võistluste korraldamine (nt. maavõistlused lähinaabritega: Soome, Läti, 

Leedu, Rootsi …)
- AVK koordineerimine
- Veebi administreerimine
- Uute kanalite rakendamine (sotsiaalmeedia)

Spordidirektor Hannu Kinnunen

- Eesti sportlaste ja koondiste osalemine rahvusvahelistel võistlustel ning tiitlivõistlustel, 
koondiste moodustamine/treenimine.

- Treenerite väljaõpe ja atesteerimine.
- Rahvusvaheliste võistluste korraldamine (nt. maavõistlused lähinaabritega: Soome, Läti, 

Leedu, Rootsi …)

EVML president Rein Mölder
- Suhtlus EOK ja vajadusel ETBF, WTBA, FIQ ja muude organisatsioonidega
- Finantstegevused ja – küsimused (sh. raamatupidamine)
- Kohtunike atesteerimine
- Treenerite eri tasemete ettevalmistus-süsteemi väljatöötamine ja kontroll selle toimimise 

üle
- Statistiliste andmete kogumine ja edastamine huvitatud osapooltele

3.  Meeste MM 2014, Abu Dhabi. 

Hannu korraldab koondise valikukriteeriumid ja selgitab välja võimalused koondise osalemiseks. 

4.  Võistluste info avaldamine EVML kodulehel (nn Meediapaketi arutelu)

Raivo töötab välja süsteemi, mille alusel uudiseid, logosid, võistluste bannereid jms EVML 
veebilehel kajastama hakatakse. 

5. QubicaAMF 2014 aasta valikvõistluse erandina kinnitamine reitinguvõistluseks.

QubicaAMF Eesti valikvõistluse finaalvoorud toimuvad vähem kui 10 päeva peale eelmise reitingu-
võistluse finaali. Otsustati erandkorras kinnitada QubicaAMF 2014 valikvõistlus reitinguvõistlusena.



6. Kohtumised saalide ja klubide esindajatega üle Eesti- ajakava, koosseis, temaatika

Pikk paaritunnine arutelu. Kohtuti Veskisilla Bowlinguklubi esindajaga (Jaan Kirsipuu). Tutvustati 
EVML-i edasisi plaane, eelkõige demopäevadega seonduvat, samuti algtasemel juhendajate 
koolitust jne. 
Alustatakse algtasemel juhendajate koolitusprogrammiga
Selgitame välja võimalikud huvilised igas saalis/piirkonnas. Eesmärgiks oleks ca 20 juhendajat hilis-
sügiseks
Demopäevade kavas oleks õpilastele bowlingu tutvustamine (max 90 min) ja sealt huvigruppide 
moodustamine, kes regulaarselt juhendaja käe all bowlingut käiks harrastamas. Eeldatavasti 
toimuvad demopäevad päevasel ajal, kui saalides üldjuhul vabu radasid lihtsam leida. 
Raivo tegeleb selle temaatikaga edasi. Raivo on ka juba korraldanud esimese katseürituse (kooli 
spordipäev osaliselt Perona Bowlingus) ja jagas sealt saadud kasulikke kogemusi.
Raivo valmistab ka ette esialgse saalide külastamise ajakava, mille alusel sekretär püüab saalide ja 
klubidega kokkulepe saavutada. Jooksvalt selgitatakse ka välja, et kes juhatusest milliseid saale ja 
klubisid külastab. 

7. Reitingu juhendi arutelu

Kiiremas korras (2 nädala jooksul) viiakse reitingujuhendisse sisse muudatused, mis rakenduvad 
juba käesolevast hooajast. Muudatused on ajutised ja omavad katse-iseloomu, mille alusel 
töötatakse kogu reitingusüsteem juba põhjalikumalt ümber 2015/2016 ehk järgmiseks hooajaks. 
Peamised märksõnad- 

• AVK arvutamise alused muutuvad (sarnaseks Soome süsteemiga). Hannu täpsustab, aga 
tõenäoliselt jääb põhimõte, et kui võistlusel saavutatud tulemus erineb allapoole senist 
keskmist rohkem kui 10%, siis arvestatakse mängija keskmiseks AVK-sse selle võistluse 
puhul senine keskmine miinus 10%. 

• Händikäpiga võistlused reitingusse. Töötatakse välja HCP süsteem, mida peab rakendama, 
kui tahetakse võistlust reitingusüsteemi. Ilmselt 210/80%, max 40 (Hannu ja Tauno)

• Töötatakse välja 3-4 erinevat standard-reglementi, mille hulgast korraldaja valib ühe ja 
sellisel juhul ei kuulu reglement enam juhatuse poolt läbihääletamisele. Juhul kui 
kasutatakse mingit muud formaati või muudetud reglementi, jääb kehtima 
reitingukõlbulikkuse hääletamine juhatuse poolt. (Tauno koostöös Reinuga)

• Ilmselt tuleb ringi vaadata ka auhinnafondi nõude punkt, et mitte seada korraldajaid 
keerulisse olukorda vähenenud mängijate hulga juures (Tauno tegeleb)

• Saalide sertifitseerimise nõue vaadatakse üle (Raivo teeb ettepanekud)

8. Muud küsimused 

• Veebilehekülg uuendatakse (nii bowlingu kui keegli pool). Oli arutelu eri võimaluste üle, 
mida ja kuidas veebilehel kajastada

• Facebook- Raivo tegeleb temaatikaga edasi. 
• Kõik juhatuse liikmed teavitavad edaspidi oma pikema-ajalisest meilindusest eemalolekust 

ette, et teised teaksid sellega arvestada

Koosolek lõppes kell 18:00.

Protokollija Raivo Tamm


