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Koosolekust võtsid osa EKML-i klubide hääleõiguslikud esindajad: Ring, Kehra, 
KeSa, Tirts, Peningi. Lisaks sellele võtsid koosolekust osa veel samade klubide teised 
liikmed. 
 
Koosoleku juhatajaks valiti Heino Merilaine ja protokollijaks Maarika Samberg. 
 
   P ä e v a k o r d : 
1. Kokkuvõte hooajast 2005/2006 
2. Hooaja 2005/2006 edetabeli kinnitamine 
3. Kalenderplaani projekt uueks hooajaks 
4. Kalevi päevad 2006 
5. Uue hooaja edetabel koostamise reglemendist 
6. Jooksvad küsimused 
 
    I 
Kuulati: EKML-i president Heino Merilaine tegi kokkuvõtte hooajast 2005/2006. 
Edetabelivõistlused on kõik toimunud. Külm talv sundis küll mõnede võistluste 
toimumisaega muutma, kuid läbi viidi nad kõik. H. Merilaine kiitis Guido Treesi 
suure panuse andmise eest noortetöö edendamisse. Noorte võistlussari on käivitunud 
täie hooga.. H. Merilaine arvas, et koostöö EOK-ga ei ole meil hästi sujunud. Guido 
Trees teatas, et koostöö ei hakkagi meil enam sujuma, sest EOK viskas EKML-i oma 
liikmeskonnast välja. Meil ei olnud täidetud rahvusvahelise liidu moodustamise nõue.  
Otsustati: EKML-i töö hinnata RAHULDAVAKS. Info suhetest EKML – EOK võtta 
teadmiseks. 
 
 
    II 
Kuulati: M. Samberg tegi ettepaneku edetabeli kinnitamiseks.  
Otsustati: kuna hooaja 2005/2006 edetabeli kohta ei ole kaebusi ega 
parandusettepanekuid tulnud, siis edetabel kinnitada. Edetabeli 3 esimest mees- ja 
naissportlast saavad meistersportlase järgu 
 
    III 
Kuulati: tutvuti hooaja 2006/2007 kalenderplaani projektiga (vt. Protokolli lisa). Tehti 
ettepanek sobitada ka Novuse turniirid kalenderplaani. MTÜ ENL avalikustab 
omapoolsete võistluste ajakava 02. juuliks.  
Otsustati: Hiljemalt 16. septembril Raasikul kinnitada hooaja 2006/2007 
kalenderplaan 
 
 
     IV 
Kuulati: G. Trees teatas, et Kalevi päevad toimuvad nii novuses kui ka koroonas. 
Võistluste juhendid on olemas (vt. Protokolli lisa) 
Otsustati: võtta info teadmiseks 
 



 
     V 
 
Kuulati: arvati, et seoses võimaliku koroona ja novuse kalenderplaani ühendamisega 
tuleks üle vaadata ka edetabeli reglement. M. Samberg esitas küsimuse, kas edetabelit 
on üldse vaja. Koosolijad arvasid, et on ikka vaja.  
Otsustati: peale kalenderplaani lõplikku kinnitamist vaadatakse vajadusel üle ka uue 
hooaja edetabeli koostamise reglement. 
 
 
      VI 
Kuulati: Koosolekust osavõtjad tegid ettepaneku, et järgmisel aastal võiks pääs Eesti 
individuaalsetele MV-stele olla jälle vaba. 
Otsustati. Lõplik otsus võetakse vastu  kalenderplaani kinnitamise ajal ja kindlasti 
enne juhendi kinnitamist. 
Kuulati: O. Karu tegi ettepaneku teha kohustuslikuks võistlustele eelregistreerimine. 
See kergendaks organiseerijate tööd.  
Otsustati: sel hooajal veel ei muudeta kohustuslikuks aga selle probleemi juurde tuleb 
kindlasti uuel hooajal veel tagasi pöörduda. 
Kuulati: koosolekust osavõtjad toetasid ettepanekut osade koroonavõistluste 
läbiviimisest Läti laudadel. 
Otsustati: kui kinnitatakse uue hooaja kalenderplaan, mis selgitab need võistlused, mis 
lähevad edetabeli arvestusse, siis otsustatakse ka see, millistel laudadel konkreetsel 
võistlusel mängitakse. 
 
 
 
Koosolekut juhatas 
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