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Koosolekust võtsid osa EKML-i klubide esindajad: Ring, Kehra, Harju KEK RSK, 
Saaremaa VSPL, Tirts, Peningi, Rapla, Koeru SK, Vaablane SK 
 
Koosoleku juhatajaks valiti Heino Merilaine ja protokollijaks Maarika Samberg. 
 
   P ä e v a k o r d : 
1. Koroonahooaja ülevaade 2007-2008 
2.Kalenderplaani 2009 projekti arutamine 
3. Edetabeli reglemendist 
4. Tallinn 2008 III Baltic Kinderolympiad 
5. Lauamängude karikasarja juhend 
6. Jooksvad küsimused 
 
    I 
Kuulati: EKML-i president Heino Merilaine tegi kokkuvõtte 2007 aastast ja 2008 
aastal seni toimunud ettevõtmistest. Selle hooajaga võib rahule jääda. Aasta 2009 on 
EKML-i 20 aasta ja seda peaks kuidagi ka ära märkima. EKML-i liikmemaksu on 
tasunud 12 klubi. Osa klubidel, kelle mängijad on osa võtnud EMKL-i võistlustest, on 
liikmemaksud tasumata. Vanad suured klubid lagunenud. Tekkinud uued: Vaablane; 
Harjumaa NWO; Rapla …. 
Kuulati. Koosolekust osavõtjatel tekkis küsimus, kas ainult maakonna MV-st osavõtja 
peab ikka maksma ka EKML-i aastamaksu ja tema klubi EKML-ile klubimaksu. 
Kuulati: inventar hakkab vananema. Mängulaudade kvaliteet ei ole enam piisav 
EKML-i kalenderplaani kuuluvate võistluste läbiviimiseks. Kehras osa laudu väga 
halva kvaliteediga. 
Otsustati: kui tahame võistlusi läbi viia, peame suutma korrastada ka inventari. Peale 
laudade korrastamist peaksid nad jääma ühesuguse kvaliteediga (augu ääred ei tohi 
jääda karedaks jne.) 
Kuulati: siiani on kõik kalenderplaanis olnud võistlused toimunud. Seoses hooaja 
2007-2008 pikendamisega 2008 aasta lõpuni, toimuksid karikavõistluste etapid kaks 
korda. 
Otsustati: 2008 aasta oktoober-november-detsember karikaetapid ikka korraldada ja 
anda võitjale ka karikas. 
  
 
    II 
Kuulati: arutati 2009 kalenderplaani projekti. Seda tutvustas Heino Merilaine. G. 
Treesi info põhiselt hakkab Raasikul toimuna 12-etapiline individuaalne turniir. 
Otsustati: projektiga on aega tutvuda. Parandusi saab teha kuni 2008 aasta augusti 
lõpuni. Siis kalenderplaan kinnitatakse. 
 
    III 
 
Kuulati: H. Merilaine tutvustas kehtivat edetabeli reglementi.  
Otsustati: parandusettepanekuid on võimalus teha meili teel Trees Guidole kuni 2008 



augusti lõpuni. Siis järgneval koosolekul arutatakse need parandusettepanekud läbi, 
vajadusel muudetakse edetabeli reglementi. 
 
     IV 
 
Kuulati: Guido Trees rääkis Kinderolympiadi ettevalmistustest. On koostatud esialgne 
kava 26.09 – 28.09 toimuva võistluse kohta. 01. septembriks peavad võistlejad olema 
registreeritud ( oletatakse, osa võib võtta 4-5 riiki). Peale osavõtjate arvu selgumist 
koostatakse täpsed ajakavad.  
Otsustati: Guido Trees paneb EKML-i kodulehele info peale 01. septembrit. Siis saab 
ka teada täpsustatud ajakava võistlustel. 
Kuulati: võistlustele on vaja ka kohtunikke (male, kabe, novus, noolevise). 
Otsustati: erinevate aladega tegelejad annavad Guidole teada, kes saavad  kohtunikena  
osaleda. 
Kuulati: sellist võistlust võiks ka neljavõistlusena teha. 
Otsustati: võistluste pikendamine mitmele päevale läheks liiga kulukaks. 
 
     V 
 
Kuulati: toimus lauamängude karikasarja juhendi arutamine. 
Otsustati: karikasarja juhendit muudeti põhjalikult 
 
     VI 
 
Kuulati: O. Karu rääkis, et rahvusvahelised võistlusmäärused ei ole veel kinnitatud. 
Otsustati: augustis peab kokku tulema Eesti Koroonakohtunike Kogu, et määruste 
projekt läbi arutada ja venekeelne variant ära tõlkida. 
Kuulati. G. Trees rääkis, et on vaja koostada koroona arengukava. 
Otsustati: G. Trees paneb koroona kodulehele küsimustiku, mille vastuste põhjal saab 
arengukava koostada. 
Kuulati: R. Kirst küsis, kas toimub uue rahvusvahelise alaliidu tegemine, kuhu 
kuuluksid nii koroona, novus kui ka lauamängud. 
Otsustati. Lauamängude osas teha koostööd teiste riikidega, et uurida, kas neil on 
rahvusvahelised alaliidud moodustatud. 
Kuulati: M. Samberg teatas, et tema tahab lahkuda EKML-i juhatusest. 
Otsustati: sügisel koosolekul tuleb valida uus EKML-i juhatus ja vabastada M. 
Samberg sellelt kohalt. 
 
 
Koosolekut juhatas 
Heino Merilaine 
 
 
Protokollis 
Maarika Samberg 
 
  


