
EESTI VEEREMÄNGUDE LIIT

Bowlingusektsiooni juhatuse koosoleku protokoll

Koosolek toimus 16. novembril 2011.a 
Paides, Aiavilja tn 3, Paide Gümnaasiumis.

Kohal osalesid juhatuse liikmed Jaanus Jaanimägi, Alar Lohk, Vello Talviste ja Aivar Vadi.

Puudusid juhatuse liikmed Priit Alep, Marika Lutter ja Ahti Truus.

Koosolekust võtsid osa mitmete bowlinguklubide esindajad:  Ivari  Lige (Viljandi BC),  Tarvo 
Hendrikson (Fellin BC), Taimar Lank (Perona Bowling) ja Tauno Timmermaa (Veskisilla BK).

Koosolek algas kell 18:10.

Koosolekut juhatas ja protokollis sektsiooni president Vello Talviste.

Tulenevalt asjaolust,  et bowlingusektsiooni vastselt valitud president Vello Talviste osaleb 
esimest korda juhatuse töös ja kuna pikemat aega ei ole toimunud juhatuse koosolekuid, ei 
kinnitatud koosolekule kindlat päevakorda, vaid käsitleti arutelu korras kõiki sektsiooni tööga 
seonduvaid olulisi küsimusi, eelkõige neid, mis vajavad kiiremat otsustamist.

Koosoleku käigus tehti järgmised otsustused:

1. Meistrite karikas toimub 07.(08.) jaanuaril 2012.a, võistluskohana võiks olla Al Mare 
bowling, läbirääkimisi peab ja korralduse eest vastutab Aivar Vadi;

2. Järgmised Eesti meistrivõistlused meestele ja naistele toimuvad 18.-20. mail 2012.a, 
võistluskoha  leidmiseks  küsitakse  pakkumised  korraldada  soovijatelt,  võistluse 
ettevalmistuse eest vastutab Aivar Vadi; 

3. Järgmised Eesti meistrivõistlused seenioridele toimuvad märtsi 2012.a lõpus, täpne 
aeg valitakse sõltuvalt reitinguvõistluste toimumisaegadest, võistluskoha leidmiseks 
küsitakse pakkumised korraldada soovijatelt, võistluse ettevalmistuse eest vastutab 
Vello Talviste;

4. Järgmiste  Eesti  meistrivõistluste  noortele  ja  juunioridele  korraldamisega  seotud 
küsimustega tegeleb Vello Talviste;

5. Reitinguvõistlused 2011-2012 toimuvad olemasoleva juhendi alusel;

6. Reitinguvõistluste 2012 ja edasi uuendatud juhendi projekti koostavad Raivo Tamm ja 
Jaanus Jaanimägi, tähtaeg 05. jaanuar 2012.a;



7. Eesti  bowlingumängijate  (EVML liikmed) võistluskeskmiste  (AVK)  arvutamist  jätkab 
Raul  Beekmann tingimusel,  et  need ilmuvad EVML bowlingusektsiooni  kodulehele 
oluliselt  kiiremini  kui  seni.  Võimalike  probleemide  lahendamise  osas  vestleb  Raul 
Beekmanniga Vello Talviste;

8. EVML bowlingusektsiooni kodulehe haldamist jätkab Tauno Timmermaa;

9. Eesti  koondistega  seonduvate  küsimustega  tegeleb  jätkuvalt  Ahti  Truus  (temalt 
nõusolek olemas),  seenioride koondiste komplekteerimisega tegeleb jätkuvalt Rein 
Mölder

10. EVML bowlingusektsiooni  arengukava kavandi  koostavad Vello  Talviste (vastutaja), 
Marika Lutter ja Aivar Vadi, tähtaeg 28. veebruar 2012.a.

Arutelu  toimus  veel  mitmetel  teemadel  (saalide  sertifitseerimine,  võistlusreeglid, 
suhtlemine meediaga, veidi ka finantsidest), kuid otsustusi neil teemadel sel korral vastu 
ei võetud.

Järgmine juhatuse koosolek toimub jaanuari 2012.a algul Paides, sellel koosolekul osaleb 
eelkokkuleppe kohaselt Eesti Olümpiakomitee peasekretär Toomas Tõnise. 
Eelseisva koosoleku põhilised arutlusteemadena lepiti kokku: eelarve, reitingusüsteemi 
uuendamine ja võistluskalender 2012.a.

Koosolek lõppes kell 20:45.

Vello Talviste
EVML bowlingusektsiooni
president


