EKML üldkoosoleku protokoll nr 34.
Saugal, 8. mail 2010 a.
Koosoleku algus 14.20, lõpp 16.30.
Osalevad klubide esindajad: KMK Pärnu Ring (Heino Merilaine), SK Vaablane (Eiki Lehemets), KK Tirts
(Margus Saareoja), Haiba SK (Andres Bahovski), Peningi KMK(Guido Trees), KMK Kehra ja KMK
Purekkari (kirjaliku volitusega Mihkel Lepist) ja külalised EKML klubidest Ring, Vaablane, Haiba ja Saare
Mäng.
Mihkel Lepist teeb ettepaneku valida protokollima Margus Saareoja ja koosolekut juhatama EKML
president Heino Merilaine.
Peale arutelu nõustuti esitatud ettepanekuga, vastuhääli ei olnud.
Päevakord.
1. 2009 a edetabeli kinnitamine, 2010 aasta eelarve ja üleminek 2011 rahandusaastasse.
2. EKML ja ENL ühinemine Eesti Koroonaspordiliiduks (EKSL); Heino ja Guido ülevaade Eesti
olümpiakomitees peasekretäri Toomas Tõnisega räägitust.
3. 2011 a klubide liikmemaksu (ettepanek on ühine kahele ühinevale alaliidule, kokku 400.- krooni
aastas) ja võistlejate litsentsitasu (ettepanek analoogiliselt praegu ENL-is kehtivale, ainult EMV
jaoks vajalik!); 150. – täiskasvanutele, 50.- kuni 18- aastastele ning 10.- krooni (lihtsalt võistlejate
arvu fikseerimiseks!) alla 12- aastastele kehtestamine.
4. 2011. aasta kalenderplaani ja 2011 a. edetabeli reglemendi kinnitamine
5. 2011 a. noorte seeriavõistluste reglemendi ettepanekuid muudatusteks(võistluste arvu
suurendamine- vähendamine vms)
6. EKML uue juhatuse, revidendi ja raamatupidaja (rahade haldaja) valimine
7. EKML inventari haldaja valimine ((teda peaks ka rahaliselt kompenseerima) valimine. EKML
inventari väljarentimise hinnakirja koostamine on uue juhatuse töö
8. Ettepanek on edetabelivõistluse korraldaja poolt tasu (näiteks 100.- krooni) EKML-ile. Tasu peaks
maksma enne võistluse toimumist ja tagasi ei saa seda ka siis, kui kohtunike žürii otsustab võistlust
mitte tunnistada edetabelivõistlusena kõlbulikuks. Iga edetabelivõistluse puhul rakendada tööle
peakohtunikule abiks 2 kuni 3-liikmeline žürii (töö rahaliselt kompenseeritav- näiteks 100 krooni
liikmele)
9. 2011 aasta eelarve kava kinnitamine
10. Lauamängude mitmevõistluse juhendite ja osalemistingimuste (EMV ja karikavõistluste)
kinnitamine
11. Kohtunike kogu juhatuse töölerakendamine (järkude üle arvestuse pidamine, võistluste
läbiviimine, võistlusprotokollide kontroll, reeglite kooskõlastamine ja täpsustamine jne, uue
kohtunike kogu juhatuse valimine ja uute kohtunike koolitus ning eksamid jne)
12. Eesti koroona arengukava 2009-2013 koostamise töögrupi moodustamine
13. Treeneritöö metoodika ja nõuete väljatöötamiseks töögrupi moodustamine (seda on nii
Rahvusvaheliselt kui ka EOK jaoks vaja).

Päevakorra arutelu juures väideldi lauamängijaid puudutava punkti juures, kuid otsustati võtta päevakord
aluseks. Koosolek:
1. Eesti 2009 aasta edetabel de facto kinnitati peale viimast võistlust, kuid de jure on see esimene
üldkoosolek peale aasta lõppu ja koosolek kinnitas üksmeelselt edetabeli. Eelarve kava ei arutatud,
kuna arutamise aluseks eelarve puudus. 2011 eelarve põhimõtete arutamine lükati edasi, kuni on
selge, kas kaks alaliitu ühinevad.
2. Otsustati: alustada ühinemisläbirääkimisi ENL-ga ühiseks alaliiduks ja volitada juhatust pidama
läbirääkimisi ENL-ga uue koroonamänge ühendava alaliidu modustamiseks.

3. Arutati: ettepanek on projektitasemel ja kinnitada saab peale kahe alaliidu ühinemist, kuid EKML
seisukoht on: klubi liikmemaks 400.-, täiskasvanute litsentsitasu 200.-, noormängijatel 14-18
aastased 50.- ning alla 14- aastastel 10.- krooni. Noorimatel on litsentsitasu ennekõike arvestusliku
funktsiooniga. Nõutav ja vajalik on litsentsi omamine Eesti meistrivõistlustel ning Eestit esindades
välisvõistlustel osalemiseks..
4. Mihkel Lepist tegi ettepaneku, et Eesti meistrivõistlused peavad toimuma laupäeval,
pühapäevadeks võib muid võistlusi jätta.
Otsustati: kalenderplaani koostamist alustada rahvusvahelistest võistlustest, siis Eesti
meistrivõistlused läti ja eesti laual ning hiljem teised võistlused.
Ettepanek: leida edetabelile mingi stiimul, nagu vanasti oli 20 mehele ja 10 naisele au Eestit
maavõistlusel esindada.
Ettepanek: taastada Eesti MV kord, et edetabeli alusel hakkab taas mängima 20 meest ja naiste
paremik. Arutelu käigus leiti, et tuleb leida rahaliselt sobiv lahendus.
Otsustati: edetabeli reglementi põhimõtteliselt mitte muuta, jätta samaks (kalenderplaani
täpsustamisega selguvad lõplikud võistlused, mis vastavad punktivõistluse kriteeriumitele).
5. Guido Trees tegi ettepaneku lisada noorte seeriavõistluse loetellu ka Loo võistluse, kus osaleb
rohkesti noori üle Eesti.
Otsustati: lisada Loo auhinnavõistlus seeriavõistluste loetellu, jättes arvesseminevate võistluste
arvuks 5 (11-st).
6. Mihkel Lepisti ettepanekul kutsusti vana juhatus tagasi, et valida uus juhatus. Vana juhatuse
aruannet ei saanud kinnitada, kuna revident Alar Balasjan pole sellega tutvunud ja Vaida klubi on
tegevuse lõpetanud. Aruanne jäeti tutvumiseks uuele revidendile.
Uue juhatuse liikmeteks valiti Heino Merilaine, Guido Trees ja Margus Saareoja, ilma esindatuse
eriõigusteta. Juhatus valiti kuni alaliitude ühinemiseni või kuni 3 aastaks.
Üksmeelselt sooviti Heino Merilaine jätkamist presidendina.
Revidendiks valiti Mihkel Lepist.
Üldkoosoleku ettepanek oli pakkuda raamatupidaja (laekuri) kohale Saima Rand ning teha Heinole
ettepanek Saimalt nõusolekut paluda.
7. EKML-il mängulaudu pole, Sauga lauad on Pärnu klubi ja Heino poolt valmistatud. EKML
inventar on nupud ja löögikettad, mida Heino on võistlustele kohusetruult kohale toonud. Tõdeti, et
Eesti koroonalaudade kvaliteet on langenud kõikjal ning ärgitati uusi ja paremaid laudu hankima.
Eesti klubidest on uusi laudu soetanud viimasel 3 aastal vaid 4 tk Haiba, 5 tk Vaablane ja 4 tk Viire
Taltsi treeningrühm, mujal mängitakse vanadel (vähemalt 10 a vanustel) laudadel.
8. Seoses võistluste korralduskulude ebaselgusega tehti ettepanek arvestada laudade ülespanekuks
kuni 10 krooni/ laud osalustasust. Vähemalt 30 % (soovitav 50%) osalustasudest peaks jääma
autasufondi. Edetabelivõistluste maksustamist ei arutatud, kuid žürii tasustamise ettepanek lükati
tagasi. Mihkel Lepist lubas teha kohtunikutööd tasuta.
9. 2011 a eelarvet ei arutatud.
10. Lauamängude mitmevõistlust ei arutatud.
11. Otsustati, et uus juhatus töötab välja kohtunike koolituskavad ja eksamiküsimused, protokollid ja
reeglite parandusettepanekud. Ettepanek oli valida Olav Karu asemel juhatusse Mihkel Lepist, kelle
ülesandeks jäi ka kohtunike kogu tööplaani koostamine ning ettepanekute tegemine kohtunike töö
parandamiseks ning reeglite korrastamiseks.
Kohtunike kogu juhatuse liikmeks jäi Guido Trees ning lahkunud Kalju Tiigi asemele valiti Heino
Merilaine.
12. Otsustati: Arengukava tööögrupi moodustamine lükata edasi kuni alaliitude ühinemiseni.
13. Ettepanek usaldada koroona treeningmetoodika väljatöötamiseks ning treeneri kutseeksami
programmi väljatöötamiseks moodustada kõrgharidusega sporditreeneri Viire Taltsi ettepanekul
töörühm, mis tema juhtimisel valmistab ette materjalid EOK-le kinnitamisks.
Protokollija Margus Saareoja
Koosoleku juhataja Heino Merilaine

