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Saugal                                                              09. Augustil 2003

Koosolekust võtsid osa EKML-i liikmesklubide hääleõiguslikud  esindajad: Ring, KeSa, Peningi, Virumaa MSK, Vaida,
Kehra. Oma hääle oli delegeerinud Litter klubi. Lisaks nendele võtsid koosolekust veel osa O. Karu, T. Kask, A. Sillaots,
T. Laks

Koosoleku juhatajaks valiti Guido Trees ja protokollijaks Maarika Samberg

                                    P ä e v a k o r d :
 
1. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Euroopa MV-ste tulemused ja Rahvusvahelise Novus-Koroona föderatsiooni moodustamine
3. Majandusaasta 2002 aruanne
4. Revisjonikomisjoni aruanne
5. EKML-I kohtunike kogu juhatuse aruanne
6. Eesti 2002/2003 hooaja edetabeli kinnitamine
7. Võistlushooaja 2002/2003 järel kehtivate järkude kinnitamine
8. Võistluskalendri hooajaks 2003/2004 koostamise põhimõtted.
9. Hooaja 2003/2004 tegevuskava ja eelarve kinnitamine
10. Eesti edetabeli reglemendi ja reitingu koostamise põhimõtted
11. Jooksvad küsimused

                                                II
Kuulati: H. Merilaine andis kohalolijatele ülevaate Eesti koondise esinemisest võistlustel. Naisvõistlejad esinesid väga
hästi. Esikoht Andrea Uustulnd. Ka teised naisvõistlejad esinesid rahuldavalt. Meesmängijatel ei läinud hästi. Parim Eesti
mängija Gert Müil saavutas 22 koha. Osaliselt oli võistkonna esindaja arvates süüdi ka alagruppidesse paigutamise
süsteem. Täpsemat protokollilist infot saab Netist EMLK koduleheküljelt. Võistluste korraldusega jäi võistkond rahule.
Eestile tehti ettepanek korraldada 2005.a. Euroopa MV-sed Eestis
Otsustati: info võistlustest võtta teadmiseks ja 2005.a võistluste korraldamise võimalikkusest Eestis hakata infot koguma.
Kuulati: G.Trees teatas, et Ventspilsis oli arutusel ka rahvusvahelise Novus-Koroona föderatsiooni moodustamine. Eesti-
poolsed esindajad on Olav Karu, Heino Merilaine ja Guido Trees. Riikidest kuuluvad föderatsiooni Eesti, Läti ja
Venemaa.
Käesoleva aasta augustis toimub lõplik otuste tegemine ja föderatsiooni registreerimiseks kõige sobilikuma riigi leidmine.
Eesti pool on saanud endale ka juba kohustusi – Netis föderatsioonile kodulehekülje tegemine. Eestvedajaks Guido Trees.
Eesti poolne otsus loodava föderatsiooni koosolekul oli järgmine: hooajal 2003/2004 mängitakse Eestis eesti laudadel (ka
rahvusvahelistel võistlustel?) ja NOVUS laudadel rahvusvahelistel võistlustel.
Otsustati: Eesti esindajatelt rahvusvahelises föderatsioonis saadud info võtta teadmiseks

                                                III
Kuulati: H. Merilaine ettekanne: kalenderplaani üritused said eelmisel hooajal kõik läbi viidud. Probleeme hakkab
tekkima vananeva inventariga. Tore on see, et juurde on tulnud noortevõistlusi – eestvedajaks G. Trees. Kohtunike töö
toimub aktiivselt – eestvedajaks O.Karu. Eelmisel hooajal on klubide aastamaksu(a 100.-) tasunud 12 klubi. H. Merilaine
tutvustas majandustegevuse aastaaruannet (vaata protokolli lisa)
Otsustati: majandustegevuse aastaaruanne kinnitada
Kuulati: G. Trees teatas, et jätkuvalt on EKML-il võlgnevus EOK ees (6700.-)
Kuulati: H. Merilaine teatas, et see võlg tuleb vaidlustada. Tema meelest said kõik finantssuhted ESKL-iga korda.
Otsustati: H. Merilaine peab tegema taotluse võla kustutamiseks ja finantssuhted EOK – EKML peab saama korda.

                                                IV
Kuulati: revisjonikomisjoni esimees A. Balasjan esitab oma aruande järgmisel koosolekul (tutvub dokumentidega).
Kuulati: koosolekul osalejad tundsid huvi, kas EKML on ikka esitanud Maksuametile 2002.a majandustegevuse aruande.
Selgus, et Harjumaal kehtivas vormis ei ole seda Pärnumaal esitatud.
Otsustati: revisjonikomisjoni aruande kinnitamine lükata edasi 04.10.2003
Otsustati: H. Merilaisele tehti ülesandeks uurida, kas EKML-il on võlgnevusi Maksuametile aruande näol.
Majandustegevuse aruandega seonduvast peab H.Merilaine koosolekut teavitama 04.10.2003
                                                V
Kuulati: kohtunikekogu esimees O. Karu tegi kokkuvõtte möödunud hooajast. Kohtunikekogu eestvedamisel on toimunud



kohtunike seminar ja koroonakohtuniku litsentsi on saanud 24 EKML-I liiget. Kohtunikekogu poolt on välja töötatud ka
mängijakaardid, mida saab sel hooajal võistlustel kasutada.
Samuti teatas O.Karu, et eelmisel hooajal ei ole võistluste peakohtunikud suutnud tagada Rahvusvaheliste
võistlusmääruste III osa §4 punkt 4 täitmise kontrolli.
Otsustati: võistluste peakohtunik koos võistluste žüriiga peab lahendama kõik kirjalikud protestid ja avaldused. Kui on
tegemist alkoholi liigtarvitamise probleemidega, siis on õigus määrata inimese joobeaste. Joobeks loetakse näitu üle 0,9
promilli. Kui sportlase kohta on esitatud kirjalik kaebus võistluste peakohtunikule ja žüriile ning joove on üle 0,9 promilli,
on õigus sportlane sellel päeval võistlustelt kõrvaldada. Korduvate rikkumiste korral on õigus võistluskeeld määrata
pikemaks perioodiks.
Kuulati: litsentsi saanud kohtunikel oleks vaja ka praktilisi kogemusi. Võistluste peakohtunikule lisaks oleks vaja igal
võistlusel ka žüriid.
Otsustati: leida soovijatele võimalusi praktiseerida võistluste läbiviimisel.
Iga võistluse korraldaja määrab juhendis žüriisse kuuluva klubi. Võistluste alguses klubi esitab žürii liikme nimeliselt
kohtuniku litsentsi omavate klubi liikmete hulgast.

                                                VI
Kuulati: M.Samberg tutvustas eelmise hooaja edetabelit, mis on koostatud edetabeli koostamise reglemendile vastavalt.
Otsustati: edetabel kinnitada (protokolli lisa)

                                                VII

Kuulati: M. Samberg teatas, et järkude täitmise kontroll toimub kogu hooaja vältel ja koosoleku otsuse põhjal lisandub
nüüd möödunud hooaja 3 parema meesmängija ja 3 parema naismängija meistrijärk
Otsustati: järkude tabel seisuga august 2003 kinnitada (protokolli lisa)
           
                                                VIII

Kuulati: kalenderplaanis olevate võistluste struktuuri muutmise kohta tehti rida ettepanekuid. Arutusel oli võistkondlike
karikavõistluste juhendisse muutuste tegemine ja Eesti individuaalsetele MV-stele pääsemise piiramine. Ettepanekuid oli
palju ja küsimust arutati põhjalikult.
Otsustati: järgmisel hooajal selgitatakse  võistkondlike KV-ste etappidel paremus kahe geimi põhjal. See peab lühendama
kahe võistkonna vahel toimuva kohtumise kestvust. Karikavõistlustel on laudade asetus vaba  - ei kehti järgud.
Võistkonda kuulub endiselt 8M + 2N-mängijat. Alates kaheksandast lauast ülespoole võib vabadele meeste laudadele
paigutada naismängijaid. Karikavõistluste etappidel saavutatud individuaalsed tulemused ei lähe edetabeli arvestusse.
Eesti MV-stel kehtivad endised võistkonna moodustamise põhimõtted. Et suurendada huvi karikavõistluste vastu
klubidel, toimub kõigil kolmel etapil osalenud klubide vahel kolmanda etapi lõpul loosimine, mille mõte jagada välja
auhind. Sellel aastal on auhinnaks koroonalaud. Samuti võivad väiksemaarvulise liikmeskonnaga klubid endale otsida
mängijaid teistest klubidest (Ei ole vaja kooskõlastada EKML-iga, piisab klubi juhtide omavahelisest kokkuleppest). See
peaks võimaldada karikavõistlustel osaleda ka väiksematel klubidel. Võistkondade paremus 3 etapi põhjal selgitatakse
mitte võistkonna poolt kogutud punktide summa põhjal, vaid kohapunktide järgi. Kohapunkte igalt etapilt saab
alljärgnevalt: I koht-25 punkti, II koht- 22 punkti, III koht- 20 punkti, IV koht- 18 punkti, V koht – 17 punkti jne. Kõikide
uuendustega saab tutvuda võistluste juhendites.
Otsustati: Eesti individuaalsetele MV-stele pääsevad hooaja jooksva edetabeli põhjal 40 paremat meesmängijat ja 14
paremat naismängijat. Sellepärast ka võistluste toimumisaja muutmine kalenderplaanis. Mehed mängivad 13 vooru šveitsi
süsteemis 6-st parem ja naised 13 vooru ringsüsteemis 4-st parem. Eesti noorte MV-stel osalemiseks piiranguid ei ole 
(vanus mitte üle 18 aasta).

                                                IX
Kuulati: ettepanek on klubi aastamaks kehtestada 200 krooni, liikmemaks 30 krooni ja iga kalenderplaanis oleva võistluse
osavõtumaks 30 krooni sportlase kohta.
Otsustati: maksud kehtestada eelnevalt määratletud suuruses. Klubide nimekirjad koos aastamaksudega tuleb tasuda
hiljemalt 04 oktoobril Viru-Nigulas. EKML ei ole veel valmis üle minema aastalitsentsidele ja muudele uuendustele
finantsküsimustes. Juhatusel tuleb selle küsimusega edasi tegeleda.

                                                X
Kuulati: G. Trees tutvustas reitingu koostamise põhimõtteid ja vajadusi teha edetabeli koostamise reglemendis muudatusi.
Otsustati: üheaegselt kasutatakse aasta parima või stabiilsema jne. sportlase selgitamiseks kahte erinevat varianti. Sellel
aastal on edetabel aluseks pääsu saamiseks Eesti MV-stele. Arvesse läheb hooaja kalenderplaanis arvesseminevatest
võistlustest 8 parema tulemused. Samal ajal toimub G. Treesi poolt  ka reitingu arvutamine. Edetabeli punkte saab



endiselt 25, 24, 23 jne. Iga võistlusel osaleja saab alates 25 kohast  ühe punkti sõltumata saavutatud tulemusest.

                                                XI
Kuulati: eelmise hooaja probleem – suured korralduskulud, eriti üürirahad.
Otsustati: kuna viimasel ajal on tekkinud probleeme juhendites määratud suuruses auhinnarahade maksmisega, siis tuleb
leida võimalusi selle probleemi lahendamiseks. Juhendisse kirjutatust tuleb aga kindlasti kinni pidada.

Koosolekut juhatas:
 
Protokollis:

                                               
 


