
 
 
 
 
ENL juhatuse koosolek  nr 9, 30.01.2011 a 
 
 

 
 
 
 

Toimumise koht ja aeg: 30.01.2011 Kaarli Rahvamajas. 
 

Osalejad: Juhatuse liikmed Gert Müil, Raivo Ruberg, Margus Saareoja ja Guido Trees ning 
külalised Gerli Aver, Viktor Müil, Mihkel Lepist, Allan Vaupere, Aleksander 
Michelis. 

 
Koosoleku protokollija: Gerli Aver  
 
Koosoleku juhataja: Guido Trees 
 
Päevakord: 

 
1. Kalenderplaanis võistluste toimumisajad, -kohad ja süsteem 

 
Otsustatud:  
 
*12.02.2011 Eesti nais- ja meespaaride MV Viru-Nigulas toimuvad. Esialgsete plaanide 
kohaselt Guido kannab korraldamistasud 32€ (500 EEK) R. Rubergile ja 32€ (500 EEK) otse 
omavalitsusele. Kokku arvestatud 64€ (1000 EEK)  ENL poolt korraldamisrahadeks. 
Korraldusraha ülekandmine täpselt otsustamata, R. Ruberg küsib  vallast  järgi ja täpsustab 
ning annab Guidole teada. 
 
*Individuaalsetel EMV-l  meestel endiselt 3 etappi.  
II liiga toimub Arukülas 13.03.2011,  
I liiga toimub 02.04.2011 Viru-Nigulas.  
Finaal toimub 30.04.2011 Viljandis Kaare koolis. 
 I etapil mängitakse  9-11 vooru šveitsi süsteemis, esimene koefitsient võrdsete punktide 
korral on Bucholzi (miinus nõrgim vastase tulemus) ja teine Bergeri koefitsient. 
II etapil (24 osalejat) mängitakse alagrupisüsteemis, jaotamine alagruppidesse eelmise aasta 
tulemuste põhjal. Moodustatakse 3 alagruppi, 8 inimest grupis. 4 paremat pääseb edasi, 4 
langeb välja, omavaheliste mängude tulemused võetakse kaasa.  
 
*Tallinna MV toimuvad 12.03.2011 Arukülas.  
 
*Eesti noorte MV toimuvad 01.05.2011 Kaarlis. 
 
NB! Kõik EMV toimuvad oma löögiketastega! 
 



 
 

2. Eelarve 
 
Otsustatud:  
 
*Liikmemaksu (2011.aasta litsentsitasu) summa täiskasvanutele on 10€. Noortele litsentsitasu 
summa  vastavalt eelmisele protokollile (noormängijatel kuni 15 a (sündinud 1996 ja hiljem) 
1 €, 16-18 a (sündinud 1993 ja varem) 3€). Litsentsitasu tõstmise peapõhjuseks on EMV-l 
parimate rahaline premeerimine. Autasustatakse individuaalsetel EMV-l, vaheetappidel ei 
autasustata. Nii naiste- kui meestearvestuses autasustatakse 3 parimat. Auhindade suurusjärk 
esikohale nii meestel kui naistel ca 40€, 2. koht ca 30€, 3. koht ca 20€. 
Individuaalsete Eesti meistrivõistluste võitja saab lisaks ühe enda poolt valitud FINSO turniiri 
osalustasu ENL kulul (kuni 30€). 
 
*Litsentsitasud kantakse ENL-le ainult klubide kaudu. Makstakse klubi liikmete poolt klubi 
juhile, juht teeb ülekande ENL-le. Ülekanne peab olema tehtud 12. veebruariks 2011. 
 
 
 

3. FINSO võistluste korraldamine Eestis. 
 
 
*FINSO turniir Minskis toimub 13.08.2011.  
*Eesti korraldab 2011. aastal 2 FINSO Euroopa karikaetappi (8-st): 

- üks turniir 15.05.2010 a Viljandis 
- teine turniir 2011 a Kilingi-Nõmmes. 

 


