
ENL üldkoosoleku protokoll  
Aeg ja koht: 26.12.2018, Raasiku Rahvamaja 
Osalejad klubid: SK KiiSport, Peningi Koroonamänguklubi, SK Kadrina, Tirts, Saare Mäng 
Osalenud isikud: Hillar Elva, Guido Trees, Margus Saareoja, Tõnis Laks, Gunnar Vaho, 
Mihkel Lepist, Aleksander Michelis. 
Protokollis: Gerli Aver 
 

1. Klubide arv ENL-s, litsentside tasumine, tasumise tähtaeg, klubiline kuuluvus 
 
Guido: Kuna Kehra ja Ring pole klubi aastamaksu maksnud, tuleks välja arvata ja 2019. 
aastal on MTÜ Mulgi Novus uus liige. Mulkidel on juba 2019 a klubi aastamaks makstud. 
Aasta alguses tuleb otsustada, millise klubi eest ENL litsents makstakse. Inimene võib 
kuuluda samaaegselt mitmesse klubisse, aasta alguses otsustab, millise klubi alt makstakse 
ENL litsents. ENL litsents on ühe klubiga.  
 
Tõnis: Millal litsentsi maksmise tähtaeg on?  
Hillar: Tuleks otsustada jaanuari jooksul, millise klubi eest osaleb hooajal 
Guido: Võiks olla otsustatud esimeseks edetabeli võistluseks. Millal võib klubi vahetada? 
Tõnis: Kas võib tasuda litsentsi ka aasta keskel, kui pole varem võistelnud? Võiks saada. 
Guido: üleminekud klubide vahel tuleks aasta alguses otsustada 
Tõnis: 01.12-31.01 tuleb üleminekud teatada 
 
Ettepanek: 01.12 - 31.01 tuleb üleminekud teatada 
Hääletus: Poolt: 5 tk 
 
 
Otsus: Kõik nõus Kehra ja Ring välja arvamisega, 5 poolt 
 
2. EMV klubide MV võistkonna liikmete arv 

 
Ettepanek Sass ja Margus: Teha 4+1. Saab sõita ühe autoga 
 
Guido ja Hillar: 6+2 võiks teha 
Gunnar: Saare ei saa 2 naise korral osaleda, pole naisi 
Kõik ülejäänud on nõus, et tuleb 8+2 pealt vähendada. Guido arvab et pole vaja, kuid kui 
üldse vähendada, siis 6+2 peale. 
 
Ettepanek hääletusele 4+1: Poolt: 3 tk, vastu: 2 tk 
Ettepanek hääletusele  6+2: Poolt: 2 tk, Vastu: 3 tk 
Otsustatud: Vähendada võistkonnas olevate liikmete arv 4M+1N ja võib panna välja mitu 
võistkonda ühe klubi alt. 
 
Võistkondlike süsteem: Tõnis: mängida iga klubi omavahel 5 viie vastu.  
Guido: nädalavahetusi tuleb puudu, ei saa nii mängida. 
Otsus: Edetabelisse punkte võistkonnavõistlus ei anna (poolt 5 tk), mängitakse laud-laua vastu 
(poolt 5 tk) 
 

3. Kus toimuvad EMV-d? 
 
Tõnis: saan korraldada hooajal 5 võistlust, saab panna 20 lauda korraga 



Hillar: millal toimuvad?  
Guido: kalendrit pole 
Hillar: korraldasin 2018 võistkondliku, võiks 2019 teha individuaalse EMV. Guido võiks teha 
võistkondlikud, Tõnisel ei mahu laudu ehk piisavalt 
Guido: Ralfil PM jääb ruumi väheks, Margus on nõus 
 
Otsustatud: Võistkondlikud korraldab Peningi KMK, kevad-talvel 2019 
NP ja MP korraldab KiiSport, aprillis 2019 
SP korraldab Jõhvi Visad, sügisel 2019 (okt?) 
Ind EMV Kadrina, nov 2019 
 

4. Ketta laualepanek Kadrinas 
 
Tõnis: Miks tahad panna lauale? Võiks otsutada, et edetabeli võistlustel on õigus oma 
ketast kasutada 
Hillar: Võistlusmäärused lubavad, muid argumente pole, kettad on kokku ostetud ja mida 
nendega ikka muud teha kui lauale panna  
Guido: võistlusmäärustega läheb vastuollu, kui hakata korraldaja õigust piirama 
Hillar: lubas kompromissiks osta kollased kettad ja edaspidi on kollased ja tumedad 
mõlemad laual ja valida 
 
5. Edetabeli arvestussee minevate võistluste arv 

 
Guido ettepanek: vähendada arvesse minevate arvu 
Hillar: nõus 
 
Otsus: Arvesse minevate võistluste arv 11 asemel 10 tk eeldusel, et korraldatakse samas 
suurusjärgus võistlusi (5 tk poolt) 

 
 
Hillar lahkus koosolekult 
 
6. Võrdsete punktide korral võitja selgitamine EMV-l 

 
Otsus: Eesti  meistrivõistlustel, kui 1. ja 2. kohal on võrdsed punktid turniiri lõpuks (kahel 
mängijal või paaril), siis tehakse kordusmäng  analoogselt FINSO turniiridele võitja 
selgitamisega (kõik kohalolnud on nõus – 4 tk). 
 
 
 
 
 
 

 
 


