EVML Bowlingusektsiooni juhatuse koosolek Pärnus
14.10.2016 15:00-20.30
Osalesid: Rein Mölder, Raivo Tamm, Hannu Kinnunen
Protokollis: Raivo Tamm
Päevakord
1.
2.
3.
4.
5.

AVK pidamine
Koondise särkidega seonduv
Võistluste kalender
Ranking/reiting
Muu informatsioon

Otsustati:
1. Uurida Raul Beekmannilt võimaluse kohta AVL-l võistluste kajastamiseks, mis arvestusse
lähevad. Võimalusel teha juurde lisamoodul, kus kajastuvad kõigi AVK-sse läinud võistluste
keskmised
2. Koondise särkide valmistamine ühtlustada, kuulutatakse välja esmalt kujunduse konkurss
(3-ks aastaks) ja seejärel valmistamise vähempakkumine koos võimalusega kajastada
särkidel toetajate logosid (vastavalt konkreetse tiitlivõistluse tingimustele). Töötada välja ka
sarnase kujundusega fännisärk (ilma EVML-i logota), mida saaks vabalt EVML-i kaudu
soetada
3. Kalender.
3.1 Seenioride Eesti meistrivõistlused 20 november 2016 Pärnus, Perona saalis
3.2 Eesi individuaalsed meistrivõistlused 2017, finaalturniir 20-21 mai, Viimsi saalis. Võimalusel
peetakse eelvõistlused samas saalis kõigile võistlejatele ühes kohas. Uurida võimalusi ja tingimusi
selleks.
3.3 Võistkondlikud Eesti meistrivõistlused, 11 detsember Tallinnas, Al Mare saalis
3.4 AMF valikvõistlus, 22-23 aprill, saal täpsustatakse, võimalusel Zelluloosi saalis Tallinnas või
GoBowlingu saalis Raplas.
3.5 Klubide Karikas 26 märts 2017, saal täpsustatakse
4. Ranking-ut väljatöötatud reglemendi alusel mitte käivitada seoses suure töömahuga ja
liigsete võimalike finantskohustustega. Selle asemel muuta senist reitingusüsteemi
alljärgnevalt:
4.1 Kolm võistlusklassi vastavalt sportlase AVK-le hooaja algul: A, B ja C
4.2 Naistele ja meestele eraldi arvestus
4.3 Rahalised auhinnad/stipendiumid/kompensatsioonid reitingu üldarvestuses kaotatakse
4.4 Reitinguturniirid on jagatud kolme kategooriasse: A, B ja C. A-kategooria turniirid
4.5 C-kategooria turniiril jagatakse reitingupunkte vastavalt punktitabelile, B-kategooria punktid
korrutatakse koefitsendiga 1,5 ja A-kategooria turniiri punktid koefitsendiga 2
4.5 Korraldaja tasub EVML-ile reitingutasu alljärgnevalt: A-kategooria turniir 300 €, B-kategooria
200 € ja C-kategooria 100 €.
4.6 Reitingutasu peab korraldaja poolt olema makstud hiljemalt 30 päeva enne turniiri finaalpäeva,
vastasel korral turniir reitingusse ei lähe
4.7 AMF valikvõistlus ja EMV on automaatselt A-kategooria võistlused
4.8 Reitingu paremate autasustamiseks on idee korraldada Galaõhtu. Võimalused ja huvi
selgitatakse jooksvalt.

5. Muud küsimused. Kohtunike atesteerimisega otsustati jätkata. Vastavalt üldkoosoleku
juhistele tehakse klubidele ettepanek kutsuda kokku ümarlaud, seda korraldama volitatakse
mõni liikmesklubi. Eelnevalt saadetakse klubidele tutvumiseks muudetud reitingusüsteem.
Koosolek lõppes kell 20:30

