
Koosolek EVML bowling juhatus 08.07.2008.
Pärnus

Osalesid : Raivo Tamm, Jaanus Jaanimägi, Tauno Timmermaa, Marika Lutter, Aivar Vadi, Priit Alep.
Puudus : Vahur Roht.

Päevakord :
1. Eelarve põhimõtted - muuta tiitlivõistluste toetamise aluseid : võistlusmaksu asemel 

pakkuda koondislastele treeninguid vastavalt Raivo ettepanekule 
hääletus - ühehäälselt

2. Määrata koondistele (mehed-naised-juuniorid) peatreenerid, peatreenerid valivad 
septembri alguses kuni 12 kandidaati, kellega tehakse aasta jooksul tööd, võistluste 
deadline-il määratakse need koondislased, kelle juhatus kinnitab ja kes lähetatakse 
võistlustele, kandidaatide nimekiri ei ole lukus ja peatreener võib seal teha muudatusi  :

a. Erno – mehed – juuniorid (kuni 21) peatreener 
b. Priit noored poisid (kuni 14), tüdrukud
c. Marika naised 

hääletus - ühehäälselt
3. Anda täisvolitused treeneritele 

hääletus - ühehäälselt
4. Välja töötada tiitlivõistlustel osalemise võistlusmaksu tagastamise alused. 

Võistlustel esimese kolmandiku sisse mahtumine – toetatakse pool võistlusmaksust, 
Masters finaali pääsemine - toetatakse täisosavõtumaksu ulatuses. Juhul, kui mängija 
pääseb esimese kolmandiku hulka mitmes arvestuses (paarid, kolmikud jne), tagastatakse 
talle ikkagi pool võistlusmaksust.

5. Hooaja reitingu kokkuvõttes jagada rahalisi stipendiume, mille ulatuses alaliit 
kompenseerib mängija kulusid järgmisel hooajal (tiitlivõistlustel osalemiseks, 
sõidukulude katteks, varustuse soetamiseks jne) 

6. „Meistrite Karikas“ kujundada ümber hooaja lõpu ürituseks, kus autasustatakse ka 
reitingu hooaja parimaid - 12 meest ja 6 naist

7. Reitinguauhindade rahastamisele kaasata sponsoreid -  1 kuldsponsor 25000 krooni, 
5 tavasponsorit 5000 krooni 

a. kuldsponsor : ERS sponsori nimeline, 3 nädalat pool banneri pinnast raja maskil 
(banneri suurus 1200mm x 3700 mm) igal reitingu võistlusel , EVML avalehel 
banner/logo kogu hooaja vältel

b. sponsor : EVML kodulehe reitingulehel reklaampind, raja maskil reitingu-
võistluse reklaambanneril  1/10 pinnast 3 nädalat iga võistluse kohta

8. Reitingu põhimõtted – muudatused 
a. uus punktitabel (M 100 kuni1, N 40 kuni 1), 
b. koondise koostamine peatreeneri poolt (pole garanteeritud kohti enam), 
c. kaks kategooriat (EMV koef.1,5)
d. auhinnafond (koefitsent muuta 10) 
e. reitinguvõistluse maks tõuseb 5000
f. 3 nädalat reklaampinda, 



g. karistuspunktid ümber tõsta võistlusmäärustesse, et saaks kasutada kõigil 
kalendrivõistlustel (mitte ainult reitinguvõistlustel)

9. Teha üldkoosolekule ettepanek – tõsta kalendrimaks kõigile võistlustele 1000 krooni 
peale (et saaks võistluse kalendrisse panna võimalikult vara, ei olene sellest kas on 
reitinguvõistlus või mitte).

10. Kutsuda kokku üldkoosolek N 21.08.08 Mustamäel – Aivar kutsub
11. Taltsi juhtum - märgukiri mängija praegusesse klubisse BC Hansa - Aivar Vadi, Raivo 

Tamm teeb kohtunikele soovitused selleks hooajaks selliste juhtumite ärahoidmiseks .
12. Särgid, logod – särkidel 1 peatoetaja, 2 toetajat – uue hooaja lepingud 
13. Brunswick ? lepingu jätkamine ? Raivo uurib
14. Euroopa Meistrite karikas – Triinule ja Raulile ametlikult teha ettepanek osalemiseks 
15. Eesti Meistrite Karikas aeg 11.september, pakkuda  Al Mare saalile 9+1 rada, 18-20 
16. Kutsed (Tauno kujundab) 1-6 saadab Aivar, 7-12 saadab Raivo 
17. Reitingu hooaja lõpetab meestele Estonian Open, naistele Rakvere MV-d. Rakvere 

võistlus langeb kokku meeste tiitlivõistlustega ning seetõttu meeste reitingusse ei lähe..
18. Tellida Eesti veeremängude märke 1000 tk : müügihind 30 krooni tk
19. Ette valmistada ja välja töötada Klubide liiga – mitu taset (Meistriliiga, esiliiga), 

kohalesõitudega, 6 võistkonda liigas ( 6etappi), 4 liiget klubis. Ühel klubil võib ühes 
liigatasemes olla üks võistkond.

protokollis Aivar Vadi


