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ELTL juhatuse koosoleku protokoll
Tallinnas, Laki tn 3, 21.12.2021 kell 08.30
Osalesid juhatuse liikmed Madis Koit, Janar Ignahhin, peatreener Vallot Vainula . On-line
Peeter Allikoja, Kristo Kauküla, Kert Räis,
Koosoleku juhataja : Madis Koit
Protokollija : Margit Tamm

1. Aasta 2021 parimate valimine
Margit Tamm andis ülevaate hääletamise tulemustest. Oma hääle andis 23 valijat,
tulemused on järgnevad:
• Parim meesmängija – Vallot Vainula
• Parim naismängija – Airi Avameri
• Parim noormängija (noormees) – Markkos Pukk
• Parim noormängija (neiu) – Vitalia Reinol
• Aasta parim noortetreener – võrdsete tulemustega Vladimir Petrov ja Raimond
Einer
• Parim võistluste peakohtunik – Aleksandr Kirpu
Parimad veteranmängijad valis veteranide komisjon
•
•

Parim naisveteran – Kai Thornbech
Parim meesveteran – Heino Kruusement

2. Eesti võistkondlike MV 2.mängupäev
Peakohtunik Aleksandr Kirpu edastas järgnevad rikkumised :
• Haapsalu, kohtunik Heikki Sool , V liiga
Keila LTK Pinksiproff II loobus viimasest kohtumisest, määrati loobumisvõit
Nõmme SK-le. Juhendist lähtuvalt „pärast võistlustele ametlikku registreerimist
mängimisest loobumise puhul täielikult või mõnest kohtumisest, tuleb tasuda ELTLile trahvi kolmekordse osavõtumaksuga võrdne summa.“
Otsus : määrata Keila LTK Pinksiproffile trahv 3x150€ = 450€. Poolt 5
•

Keila, kohtunik Allar Vellner, IV liiga
Viimsi LTK II võistkond esimese kohtumises mängis võistkond erinevates särkides.
Toimus arutelu ning otsustati , et Madis Koit uurib kohtunik Allar Vellnerit, kas
võistkonda Viimsi LTK II teavitati eksimusest esimese kohtumise käigus. Kui
võistkonda teavitati ,aga seda eirati, siis määrata Viimsi LTK-le trahv 50€. Kui
esimese kohtumise ajal võistkonda eksimusest ei teavitatud, siis trahvi ei järgne.
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3. Meistriliiga mängupäevade muutmine (5. mängupäeva muutmine)
Toimus arutelu, mille aluseks oli Meistriliiga nõukogu e-hääletus hooaja 2021-2022.
Meistriliiga 5.mängupäeva kuupäeva muutmise kohta. Kaheksast klubist 7 toetasid Viimsi
PINX ettepanekut muuta 5. mängupäeva kuupäeva. Konkreetset kuupäeva seejuures välja ei
toodud. TalTech oli vastu.
Juhatuse liige Kert Räis kontakteerus meilitsi kõikide Meistriliiga klubidega ning soovis saada
põhjendusi, miks soovitakse kuupäeva muuta, et tutvustada põhjendusi juhatuses (juhatuse
pädevuses on Meistriliiga klubide ettepanekute üle hääletamine ja otsustamine). Enne
juhatuse koosolekut põhjendusi poolthääletajate seast ei tulnud. Ainuke, kes esitas
põhjendused, oli vastuhääle andnud TalTech. TalTech esindaja Sirli Roosve hinnangul ei ole
hooaja keskel kuupäevade muutmine põhjendatud, eriti olukorras, kus kalender oli kinnitatud
hooaja alguses. Taltech`i käesoleva hooaja eesmärk on osaleda Europe Trophy võistlusel
ning mitmed nende klubi mängijad on sättinud ka enda isiklikke tegevusi lähtudes ELTL
kalendris paikapandud võistluskuupäevadest. ELTL kalendrist lähtudes edastati Europe
Trophy korraldajatele kuupäevad, millal TalTech on hõivatud ELTL võistlustega. Seega
TalTech`i mure ja vastuhääletamise põhjus seisneb selles, et kuupäevade muutmisega võivad
ELTL võistlused langeda samadele kuupäevadele Europe Trophy võistlusega.
Sellest tulenevalt tegi juhatuse liige Kert Räis klubidele ettepaneku lahendada olukord
kõikidele osapooltele sobivalt. Muuta küll 5. mängupäeva toimumise kuupäeva, kuid lõpliku
kuupäeva määramisel lähtuda Europe Trophy kuupäevadest, mis peaksid selguma jaanuaris
2022. Sellega saavad 7 poolthääletanud klubi oma tahtmise, sest 5. mängupäeva kuupäeva
muudetakse ning ei kannata ka TalTech, kellel säilib õigustatud ootus sellele, et saab osaleda
rahvusvahelistel klubivõistlustel ka juhul, kui hooaja alguses kinnitatud kalender ei pea paika.
Meistriliiga klubidelt vastust ei laekunud.
Juhatuse liige Kert Räis tuletas koosolekul meelde, et juhatuse põhimõtteline seisukoht oli
see, et hooaja keskel kuupäevi ei muudeta. Sellega välditakse segadust ning olukorda, kus
kuupäevade muutmise tõttu peavad kannatama võistlejad või võistluste korraldajad, kes on
oma plaanid teinud hooaja alguses kinnitatud kalendri järgi. Juhatuse liige Kert Räis viis läbi
põhjaliku uurimise (dokumendid saadetud juhatuse liikmetele), mida ta tutvustas juhatuse
koosolekul.
Lühikokkuvõte: uurimise tulemusel on tuvastatud, et kuupäevade muutmise algatajaks oli
juhatuse esimees Madis Koit. Vastava kirja saatis M.Koit 16.08 juhatuse liige Peeter Allikojale,
kes viiski sisse muudatused kalendris. Ettepaneku vastu oli Kristjan Kant (kes just eelmisel
hooajal vastavasisulise ettepaneku ise tegi), kes saatis Meistriliiga nõukogu meililisti ka
vastava märgukirja 24.08.2021. M.Koit esitas samas meililistis põhjendused, miks on mõistlik
kuupäevi muuta. Peamine põhjus oli see, et Meistriliiga osavõtutasu on muutunud 2x korda
suuremaks ning mitmed klubid on seetõttu väljendanud pahameelt või üldse loobunud
Meistriliigas mängimisest. Teised klubid oma arvamust ei avaldanud.
Ootamata Meistriliiga klubide põhjendusi kuupäevade muutmise vajaduse osas, otsustasid
juhatuse liikmed toetada Meistriliiga nõukogu ja Kert Räisi ettepanekut korraldada 5.
mängupäev muul kuupäeval, kui ta on praegu kalendris, kuid kuupäevade määramisel
arvestada võimalusel TalTech osalemist Europe Trophy võistlusel.
Otsus : 4 poolt, 1 erapooletu
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4. Juhatuse koosseis ja selle jätkusuutlikkus
Juhatuse liikmed arutasid erinevaid nägemusi ja võimalusi konstruktiivselt tööga jätkata.

5. Jooksvad küsimused
•
•

Eesti võistkondlike MV Meistriliiga juhend hooajaks 2022-2023
2. ja 3. mängupäev peetakse samal nädalavahetusel. Margit Tamm saadab
Meistriliiga nõukogule kirja, et selgitada välja parimad mängupäevade ajad.
Peatreener Vallot Vainula andis selgituse Aasta Parimate 2021 noortetreenerite
nominentide valimise kohta.

