
EVML SPORTKEEGLI SEKTSIOON 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Tallinn
17.05.2020.a.

Algus kell 18:00, lõpp 18:30
Toimumise koht: Tallinn, Harjumaa

Juhatas: Kaido Kirs
Protokollis: Kaido Kirs

Võtsid osa: Kaido Kirs (KK Tallinn), Anneli Kukk (KK Killuke), Tarmo Lüll (KK Reval), Gert
Piksar (KK Pinpin) – telefoniside vahendusel.

Külalistena (klubide arvamuste vahendusel): Markko Abel (Elva KK), Indrek Trei (SK Peetri
Sport),  Arto Künnapas (SK Kalju);  Egon Reiljan (KK 9-PIN); Toomas Konks (Tartu KK);
Peeter Rohumägi (SK Talke).

PÄEVAKORD:  

1.  EVML  sportkeegli  hooaja  2019/2020  jätkamine  peale  COVID-19  kriisi  ja  riikliku
eriolukorra lõppu 18.05.2020.a.

1.  EVML  sportkeegli  sektsiooni  juhatuse  liikmed  arutasid  12.05-17.05.20  võimalusi
sportkeegli  hooaja  ja  sporditegevuse  jätkamiseks  peale  riikliku  eriolukorra  lõppu  alates
18.05.2020.a.  Üksmeelselt  nõustuti,  et esmatähtis  on ohutuse ja kindlustunde tagamine
sportlastele ning riiklike juhendite ja nõuete järgimine sporditegevuse korralduses. Kaido
Kirs küsitles esitatud perioodi jooksul ka keegliklubide esindajaid, et moodustada klubide
seisukohtade abil võimalikult laia toetuspinnaga otsus sportkeegli sektsiooni võistluste osas.
Nii juhatuse kui ka klubide üksmeelne seisukoht oli, et EVML sportkeegli sektsiooni kalendris
olevad ja korraldamata individuaalvõistlusi korraldada ei ole võimalik ning hooaeg tuleks
katkestada.  2019/2020  klubide  meistrivõistluste  kohalt  esines  erinevaid  arvamusi.  Enim
leidis toetust hooaja jätkamine augusti lõpul ja septembri alguses, see võimaldaks pidamata
mängud korraldada perioodil  kui  puhkuste  periood on lõppenud (Elva KK, KK Reval,  KK
Killuke, KK Peetri Sport, KK PinPin, SK Kalju – suvel ei soovinud mängida, kui siis sügisel või
hooaja  katkestamine).  Teine  arvamus  oli  jätkata  võistlustega  esimesel  võimalusel  ning
hooaeg lõpetada ära juuli alguseks (KK Tallinn, KK 9pin; Tartu KK). Kolmas seisukoht oli
klubide hooaja katkestamine, seda mõtet toetas SK Talke ning osaliselt KK PinPin (juhul kui
kohtumiste  korraldamine  ei  ole  võimalik  suve  lõpul)  ja  SK  Kalju  (juhul  kui  võistluste
korraldamine  ei  ole  võimalik  puhkustevälisel  ajal).  Lähtuvalt  sektsiooni  klubide
seisukohtadest  ja  EVML  sportkeegli  sektsiooni  juhatuse  seisukohtadest  moodustati
järgmised juhatuse otsused:

a) EVML sportkeegli sektsiooni 2019/2020 individuaalsete võistluste kalender on peatatud, 
toimumata võistlusi ei korraldata uutel aegadel ja individuaalne hooaeg loetakse lõppenuks;



b) EVML sportkeegli sektsiooni 2019/2020 klubide meistrivõistlused peetakse lõpuni kõikides
liigades. Võistlused peetakse vastavalt valitsuse poolt määratud juhistele ning mängude 
pidamise tähtajaks on 13.09.2020.a. Kohtumiste kokkuleppimisel võib muuta mängude 
kalendri järgset järjekorda ning toimumisajad määravad klubid ise.

Poolt: Kaido Kirs; Gert Piksar; Tarmo Lüll; Anneli Kukk. 
Vastu: -
Erapooletu: -   

Alates  18.05.2020.a.  alates  on  lubatud  spordisaalides  treeningtegevus  ning  keeglisaalid
peavad  järgima  treeningute  korraldamisel  juhendit  sporditegevuse  jätkamiseks
siseruumides. 

Kõikide võistluste korraldamisel tuleb lähtuda võistluste korraldamiseks koostatud juhistest
ning tuleb tagada võistlejate ohutus.

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


