
 

EVML SPORTKEEGLI SEKTSIOON  

 
 
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  
 
Tallinn                                      
13.06.2016 
 
Algus kell 12:00, lõppes 13:00 
Toimumise koht: Mustamäe keskus, Tallinn 
 
 
Juhatas: Kaido Kirs 
Protokollis: Kaido Kirs 
Võtsid osa: Kaido Kirs (KK Tallinn), Anneli Kukk (KK Killuke), Tarmo Lüll (KK Reval), Gert 
Piksar (KK Pinpin) 
 
külalistena: Arto Künnapas (SK Kalju), Markko Abel (Tartu KK) ja Peeter Rohumägi (KK 
Reval). 
 
 
 
PÄEVAKORD: 
 

1. Jooksvad küsimused hooaja 2016/2017 ettevalmistamiseks. 
 
 
 

1. K.KIRS ÜLEVAADE MM2016 AJAL PEETUD NBC KOVERENTSIST. 
 
Kaido Kirs tegi lühikokkuvõtte MMi ajal toimunud NBC konverentsil arutatust ning andis   
ülevaate teemadest.  
 
Täpsem konverentsi protokoll on saadetud klubide esindajatele. 

 
2. 2016/2017 HOOAJA KORRALDUS, MEESTE VÕISTKONDLIKU MV LÄBIVIIMINE. 
 
Ühiselt leiti, et uue meeskonna lisandumisel tuleb muuta meeste klubide MV läbiviimise 
süsteemi. Arutati läbi erinevad variandid ning üksmeelselt leiti, et 12 võistkonna 
registreerumisel jagatakse võistkonnad 6+6 kaheks liigaks ning nimetatakse 
meistriliigaks ja esiliigaks. Kui hiljem lisandub võistkondi, siis need alustavad võistlemist 
esiliigast. 
 
Arutati erinevaid võimalusi hooaja lõpul ülemineku mängude läbiviimiseks (klubide  
liikumine meistriliiga ja esiliiga vahel) ning üksmeelselt jõuti järgmistele otsustele: 
 
a) Meistriliiga 6 koht ja esiliiga 1 koht vahetavad peale hooaja lõppu kohad ning 

võistlevad järgmisel hooajal automaatselt teises liigas (esiliiga võitja meistriliigas 
ning meistriliiga 6 koht esiliigas). 

b) Meistriliiga 5 koht ja esiliiga 2 koht mängivad omavahel ühe (1) ülemineku 
kohtumise, mille aeg ja koht määratakse hooaja alguses loosiga. Kohtumise võitja 
võistleb järgmisel hooajal meistriliigas. 

c) Esiliiga 1 koht saab autasustatud EVML poolt. 
 
 

Poolt: Kõik 
Vastu: 
Erapooletu:  



 

 
 
3. KLUBIMÄNGUDE KORRALDUS – MÄNGUPÄEVAD 1 PÄEVALE. 

 
Gert Piksar tegi ettepaneku, et 2016/2017 hooajast peaks viima klubimängude  
läbiviimine tagasi ühele päevale. Võistluskalender on hõredam ning võistluste põnevuse  
ja vaadatavuse huvides tuleb klubide vaheline kohtumine korraldada ühes saalis ja ühel  
päeval. Kutsutav klubi peab aga seejuures vastavalt juhenditele olema valmis 2  
pakutava mängupäeva vahel valima. 
 

Poolt: Kõik 
Vastu: 
Erapooletu:  

 
 

 
4. VÕISTLUSVORMID. 
 
Markko Abel tegi ettepaneku, et  klubide MV kohtumistes peavad olema võistlejatel  
ühised võistlusvormid, et eristada võistkondi. Ühiselt leiti, et ettepanek on hea ning  
alates 2016/2017 hooajast tuleb võistlustel kanda klubivormi. Peeter Rohumägi avaldas  
meelt, et antud nõuet ei ole lihtne teostada ning jätkatakse endiselt ilma klubivormideta  
mängimist. Juhatuse liikmed olid ettepaneku poolt ning uuest hooajast, tuleb klubide MV  
kohtumises kanda klubide vormiriietust. 
 

Poolt: Kõik (juhatuse liikmed) 
Vastu: Peeter Rohumägi (SK Talke esindajana) 
Erapooletu:  

 
 
 

5. EVML HOOAJA AVAKOOSOLEK. 
 
Lepiti kokku 2016/2017 avakoosoleku aeg – 15.08.-21-08. juhatus määrab täpse aja ja 
koha. 

 
6. ALLAR MAARINGU REITING. 

 
KK Reval tegi sooviavalduse taastada Allar Maaringu (KK Reval) reiting, mida vähendati 
2015/2016 hooaja viimasel AV-l, vastavalt juhendile (võistleja mängis reitinguvälisel 
mänguajal). Võistleja ei olnud mänguaja paigutusega seotud ning ühiselt leiti, et reiting 
tuleks taastada. 

 
 

Poolt: Kõik 
Vastu: 
Erapooletu:  

 
 
 
 
 

 
 

 
          _______    _______    _______   _______ 
           Kaido Kirs      Anneli Kukk       Tarmo Lüll            Gert Piksar      


