EVML Bowlingusektsiooni juhatuse koosolek
Tallinn, AMB Akadeemia bowling (Akadeemia tee 30)
09.09.2020 kell 19.00
Koosolekul osalesid: Gabriel Veide, Rein Mölder, Carl Kinnunen, Kristjan Leisner, Martin
Ruuto, Olari Nebokat
Protokollis: Gabriel Veide
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Juhatuse tööjaotus
Reiting uuest hooajast
EVML-i korraldatavad võistlused
Võistlusmäärused (palli tasakaaluauk - kas lubada veel sel hooajal)
Eesti MV 2020
Koduleht
Facebooki leht „Eesti bowling“
Koostöö saalidega
Muu informatsioon

OTSUSTATI:
1. Rein Mölder: Raamatupidamine, arvete väljastamine
Gabriel Veide: Koduleht, avk, uudised veebi, kohtunike atesteerimine, pressiesindaja
töö
Carl Kinnunen: Noorte/Juunioritega seonduv, Baltikumi reiting, koondise
sümboolika (koondise särgid)
Kristjan Leisner: koondised, võistluskalender, reiting, suhtlus võistluskorraldajatega
Martin Ruuto: suhtlus klubidega, suhtlus saalidega, Bowlingu instruktori koolitus
Olari Nebokat: Facebooki lehe haldus, AMF kordineerimine
2. Reitingusüsteemile tuua uus punktiarvetuse lahendus, kus esimesi kohti väärtustatakse
enam.
Vaadata üle mis võimalused oleks hooaja lõpul reitingu parimaid premeerida.
3. Püütakse leida lahendusi, et EVML korraldaks ka ise rohkem võistlusi. Võimalusel
algatada klubide liiga. Carl koostab esialgse reglemendi klubide liiga korraldamiseks.
4. Lubada hooajal 2020-21 kohalikel võistlustel kasutada ka tasakaaluauguga palle.
Erandiks on rahvusvahelised võistlused, kus võistluse peakohtunik võib nõuda
rahvusvaheliste reeglite täitmist (pallid ilma tasakaaluauguta).
5. Carl koostab reglemendi individuaalse Eesti MV 2020 jaoks. Võistlus on planeeritud
korraldada Tallinnas AMB Akadeemia saalis oktoobri teises pooles. 2020 aastal
paaride ja võistkondade arvestuses meistreid ei selgitata.
6. Gabriel vaatab üle kodulehe, et poleks vana informatsiooni. Luua koondise
sümboolika niinimetatud „nännileht“, kust saab infot mida on võimalik tellida vastava
kujundusega.
7. Olari töötab selle nimel, et facebooki grupp „Eesti bowling“ saaks rohkem
kandepinda.
8. Mõelda välja infoflaierid saalidele, mida jagada potentsiaalsele uuele
sporlasmängijale.

9. Treeneri koolitus – Carl koostöös Reinuga uurib välja millised koolitused peab
läbima, et saada kvalifitseeritud treeneriks.
Võtta vastu uus bowlingukubi: SBB / SportBowlingBaltic
Martin uurib klubidelt millised plaanid on käesoleval hooajal võistluste
korraldamisega.
Gabriel vaatab üle seeniorite MV reglemendi.
Juhatus koostab tegevusplaani käesolevaks hooajaks võttes aluseks uue juhatuse
pöördumises toodud ideed.
Koosolek lõppes kell 21.05

