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ELTL juhatuse koosoleku protokoll 

 
Tallinnas 9.3.2011 kell  18.00 –  
 
Osalesid juhatuse liikmed: 
Tallinnas: Virgo Mihkelsoo, Marko Männik, Vallot Vainula, Marion Meier, Gustav Poola, Peep 
Parmakson (üle Skype) 
 
Otsused: 
Koosoleku juhatajaks valiti Virgo Mihkelsoo ja protokollijaks Marko Männik 
Päevakorra kinnitamine:  
 
Päevakord ja otsused: 
 
1. Peasekretäri ülevaade. 

1. Kalenderplaanis olevad võistlused läbiviidud. 
1.1. Olulisem neist EMV. 
1.2. Probleemidest ja lahendustest: 

1.2.1. Esimene loosimine ebaõnnestus, teine tehti enne võistluste algust. 
1.2.2. Võistluse põhiturniiri kaks mängu vahetati ajakavas ära, kuna A.Smirnov jäi 

vahemaandumise hilinemise tõttu õigest lennukist maha. Lennukite hilinemised olid 
seotud ebatavaliste lumeoludega.  

1.2.3. Mängude avamisel sooviti hümni. Hümn oli olemas, kuid kuna võistlus oli ajakavast 
maas, siis tehti ametlik avamine lühendatud korras. 

1.2.4. Põhiturniirile oli arvestatud 20 min mängule, mis oleks pidanud olem 30 min ksu 
mängud seitsmest parem. See nihutas ajakava kumuleeruvalt paigast ära. 

1.2.5. Teatud hetkel oodati kiiremat võistlustulemuste tabelite vahetamist seinal. 
1.2.6. Esimesel päeval olid planeeritud lauakohtunikeks lapsed, teisel päeval 

kvalifitseeritud kohtunikud. Eeldati, et ka esimesel päeval on täiskasvanud. 
Varasemate aastate info järgi esimesel päeval ei ole kohtunikke olnud. Et oleks parem 
kui varem, korraldasin siiski lapsed lugema. Kui poleks seda teinud oleks tekkinud veel 
suurem probleem – hiljem saadud info järgi on EMV*l esimesel päeval alati 
lauakohtunikud olnud ja üldjuhul täiskasvanud. 

1.2.7. Nõmme SK lapsed olid väga tublid ja pidasid pika päeva vastu. Lapsed said 
tasustatud ja premeeritud. 

1.2.8. Teisel päeval sujus kõik plaanipäraselt võeti arvesse ka esimese päeva märkusi.  
1.2.9. Saali paigutuse osas sooviti, et mängud on publikul lähemal, mitte saali keskel ja 

lauad ning piirded tõsteti ringi. 
1.2.10. Tagasiside teise päeva kohta oli positiivne, eriti autasustamine. 
1.2.11. ETV ei osalenud, kuna kaamerad olid kinni suusatamise ja valimistega. Infot avaldati 

näiteks Delfis ja ETTU leheküljel, info saadeti paarikümnele meediakontaktile.  
1.2.12. Kokkuvõttes ja arvestades peasekretäri ja peakohtuniku eelnevat EMV läbiviimise 

kogemuse puudumist tuldi toime, kuid järgmisel korral oleks kindlasti märkused 
arvesse võetud. 

2. Minikadettide MV diplomite trükkimisega Narvas oli probleem (puudub printer või 
printimisvõimalus) ja lapsed said puudulikult vormistatud diplomid. Trükkisin ise tagantjärgi 
diplomid välja ja andsin EMV'l treenerite kätte, et võitjatele edasi anda. Edaspidi peab selle 
probleemiga arvestama. Tühjade diplomiblankettide saatmine ei sobi kõigile võistluste 
korraldajatele. Peavad olema eeltäidetud, et saaks ainult nime kirjutada. 
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3. Reitingubaasi täiendatud klubinimekirjadega. Raporteeritud vead parandatud. Suurima 
probleemi tekitas klubinimekirjades valesti võistleja sugu defineerinud andmed, mistõttu osad 
naised sattusid väljatrükis meeste raitingusse ja vastupidi. Kuna klubinimekirjade info oli uuem 
kui reitingubaasi andmed, siis kirjutati reitingubaasi isikuandmed automaatselt üle.  
Sillamäe ja Maardu klubide võistlejatel olid klubid siiski segamini. Klubinimekirjade varukoopa 
06.Sept 2010 seisuga näitab juba vigast seisu. Saada Koit Korkmannilt klubide poolt paberkujul 
saadetud nimekrijad ja täpsustada Sillamäe ja Maardu klubide koosseisud seisuga 01.07.2010 
paberkandjalt.  
Jaanuari võistlused reitingubaasi sisestatud. Raporteeriti üks võistlustulemustega seotud viga. 
Ülejäänud olid seotud isikuandmete parandamisega. 
Tehtud tutvust andmekaitse inspektsiooni nõuetega info avaldamiseks, mis seotud reitinguga ja 
isikuandmetega. Võimalik, et vaja juhenditesse sisse kirjutada, et mängijad nõustuvad reitingu ja 
muu elementaarse info avaldamisega. Täpsemalt rääkida Andmekaitseinspektsiooni 
spetsialistiga, hetkel räägitud lühidalt direktoriga. 

4. Peatreeneri ülevaade: 
4.1. Koondise tööplaan –Vallot saadab materjali listi. 
4.2. Täiskasvanute koondise moodustamise kriteeriumid – Vallot paneb e-hääletusele 
4.3. Spanish Openile Aleksandr Smirnov 

4.3.1.  Registreerimine tehtud 
4.3.2. Finantseerimine (finantseerida 140.- osavõtutasu) 

4.4. Rotterdam MM 
4.4.1. Registreerimine tehtud 3 meest (Vainula, Smirnov, Libene) ja 3 naist  (Tsistjakova, 

Lindmäe, Rogushina). Delegaat ITTF/ETTU /NETU koosolekutele Männik. 
4.4.2. Peasekretär ostab piletid esimesel võimalusel (Lindmäe ja Rogushina tulevad ise kohale) 

4.5. Laager korraldamisel Haapsalu klubi poolt peatreeneri osalusel 
4.6. Aprilli lõpus peatreeneri korraldamisel laager täiskasvanutele. Proovimisel teha ühislaager 

Soomlastega 
4.7. Noorte EM Kaasanis 14-25 juuni. Eelregistreerimine kuni 02.05.2011 a. Alustatud eelarve 

koostamist  
4.8. Rotterdamis minikadettide Eurokidsi laager (samaaegselt MM-ga) kahele parimale 20’st riigist. 

4.8.1. Saata minikadettide (1999 ja nooremad) preemiana tiitli eest. 
4.8.2. Treenerina saata Verengof, MM ajal liitub Tsistjakova. 
4.8.3. ELTL teeb registreerimise ja katab ~50% 
4.8.4. Peasekretär teeb registreerimise ja läbirääkimise klubidega 

4.9. Venemaa loodav liiga Peterburis 
4.9.1. Peatreener täpsustab osalemise tingimusi ja eelarve 
4.9.2. Saata sinna Eesti koondis (registreerida kuni x liiget) 
4.9.3. Juhatusel leida sponsoreid tingimuste täpsustudes.  

4.10. Toimus ELTL juunioride ja kadettide Tartus laager (kulu ELTL-le vastavalt eelarvele).  
5. Jooksvad teemad: 

5.1. Võtta tööle peasekretäri koormuse vähendamiseks assistent (olemasoleva kulubaasi 
suurendamiseta). Peasekretär keskendub arendustegevusele. 

5.1.1. Peasekretär teeb ametijuhendi ja alustab tema otsimist. Tasu oleks miinimumpalk (373.-€ 
koos maksudega) 

5.2. NETU läbiviimine 
5.2.1. Volitada peasekretäri otsima ja otsustama alternatiive Viimsile 
5.2.2.  Leida auhinnad, eelmisel aastal puudusid. 
5.2.3.  Leida/määrata peakohtunik, võistluste direktor 

5.3. Uus logo ELTL-le  
5.3.1. Peasekretär volitada tellida ja esitada juhatusele kinnitamiseks 
5.3.2. Miks ja mida kujutada? 

5.4. Seada prioriteediks peasekretärile kiirelt uue veebi tegemise. 
5.5.  Lisada võistkondlikele MV juurde IV liiga, kui võistkondi registreerunud vähemalt 6, arvestusega 

et III liigasse jääb 8 võistkonda. Liiga moodustatakse vastavalt käesoleva hooaja III liiga 
tulemustele, ilma üleminekumängudeta. 

5.6. Lätlaste, Leedukate ja Soomlastega ühise liiga tegemise küsimus ja vorm? 
5.6.1. Batterfly Cupil planeeritud kohtumine Soome alaliiduga. 

 
Protokollis        Juhatas 


