ETBL JUHATUSE laiendatud koosoleku protokoll
Tallinn, Pirita Spa hotell, Nautica saal
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Algus kell 19.00 lõpp kell 20.35
Juhatas: S.Sester
Protokollis: A.Heinlo
Võtsid osa: Juhatuse liikmed — Peeter Lond, Aarne Rummel, Ülis Riisalu;
Rakvere (Toomas Kork), Saaremaa (Marko Kolk), Tallinna (Aavo Heinlo), Keila
(Jüri Aava), Jõgeva (O.Sirotin) ja Pärnu (Jaak Känd) bridžiklubide/seltside
esindajad.
ETBL president S.Sester avas koosoleku ja tutvustas päevakorda, mis
kinnitati. Koosolekuga seoses oli Juhatusele laekunud kaks dokumenti:
peamiselt klubidega ja nendega suhtlemise probleemidega seotult Ülis
Riisalult ning noorte, juunioride ja treeneritega seotult Lauri Naberilt,
milliseid arutelude käigus ka arvestati.
1. 2017. a. eelarve täitmise ülevaade ja kinnitamine
Peasekretär oli ette valmistanud eelarve täitmise dokumendi, millele
tuginedes andis S. Sester ülevaate 2017. a tuludest ja kuludest, mis jäid
paariteist tuhande euroga plussi. Suurimad kulud olid seotud Tallinna
festivaliga, Montecatini EM’iga ja väikeföderatsioonide karikavõistlusega.
Aastat hinnati ETBLile edukaks. 2017. a. eelarve täitmise aruanne kinnitati
ilma märkusteta, esitati küsimusi juunioride EM’i kulude kohta.
2. 2018. a. eelarve plaan ja kinnitamine
Peasekretär A. Rummeli poolt ette valmistatud dokumendis olid eelmiste
aastate kogemustele tuginedes esitletud ETBLi 2018. a tulude ja kulude
hinnangud. Suurim kuluartikkel (pea kolmandik kuludest) on osavõtt
Ostende EM’ist. Kulude üksikasjalik vaagimine seondus järgnevate
päevakorrapunktidega, sestap on tehtud märkused ja otsused toodud
edasiselt.
3. Tallinna Festival ja Viru Bridge
Tallinna Festival saab jälle toimuma Pirita Spa hotellis. Muret tunti festivali
osavõtjate arvu ja taseme kohta, asja parandamiseks peeti vajalikuks
tõhustada välismaale suunatud reklaami. Sellega seoses kerkis esile ETBL
kodulehe küsimus. Tehti ettepanek vahetada platvorm kaasaegsema vastu
ning suurendada ingliskeelse info osatähtsust, kasutada enam Facebookis
paiknevate kolme bridžiteema (Juuniorid, ETBL, bridž) võimalusi. Samuti
arutati klubide tulemuste sisestamise ja esitamiseviisi.
Viru Bridge, mille raames toimuvad kahed Eesti MV-d toetusprogramm jääb
endiseks. Tänavu toimetab Viru Bridge’l IT-meeskond Venemaalt, kelle
tegevusest Jurmalas jäi kõigile hea mulje.
4. Töö noortega ja võimalikud lähetused (Holland, Horvaatia)
Kuulati ära ja võeti teadmiseks koosolekult puudunud L.Naberi dokumendis
esitatud arvamused. Rahuloluga tõdeti, et mitmel pool Eestis jätkub koolides
bridžialane tegevus. Jätkuvalt toetab ETBL juunioride osavõttu EM-l ja Läti
MV-l (Druvas). Arutati võimalust lisastiimulina noori ja juunioreid heade
tulemuste eest premeerida vabastades EM-l häid tulemusi näidanud paare

osavõtumaksust. EM-koondist valmistavad ette ja saadavad Lauri Naber ja
Meelis Kuldkepp. Heaks kiideti noorte juunikuise bridžilaagri toetamine
Jõulumäe Tervisekeskuses.
5. ETBL treenerite atesteerimine
A.Rummel oli Spordi Sihtasutusega suheldes asjad liikuma pannud ja
pärast L.Naberi uut atesteerimist on veel puudu erialase eksami
vastuvõtukomisjon ja küsimustikud, millega tuleb kiiresti tegeleda.
6. EBL tasuta koolitus Belfastis
Belfastis toimuvale EBL koolitusele lähetatakse Lauri Naber.
7. Koodeksi trükkimine
2017.a koodeks on pdf-faili näol juba mullu augustist kättesaadav, kuid vaja
on ka trükitud eksemplari. Otsustati see tellida tiraažiga 100 eksemplari.
8. Ostende EM
Traditsiooniliselt katab ETBL lahtise klassi koondise kõik kulud, naiste
koondise osavõtumaks sajaprotsendiliselt ja seenioride koondise
osavõtumaksust 50%. Eraldi tõsteti seenioride koondise valiku küsimus kui
huvitatud paaride arv on suurem kui kolm paari. Selleks soovitati tulevikus
kasutada analoogiat naiste klassi koondise omaga ning võiks edaspidi
lülitada punktiarvestusse seeniorpaaride MV siis juba keskmisele
arvestusega. Selle aasta EM-i seenioride koondise moodustamine anti Aarne
Rummeli otsustada. Planeeritud on ka järjekordse EM ülevaateraamatu
koostamine ja trükkimine.
9. Kaardimasinate haldamine
Praegu on meil kolm kaardimasinat: tuttuus, parandatud ja kolmas
vanarauaks muutunud. Peeti vajalikuks, et parandatud masin töötaks Keskja Lõuna-Eesti klubide tarvis võimaldamaks valmisjagatud jaotuste
kasutamist nii klubides kui nädalavahetuse turniiridel. Otsustati
masinjagamiseks kaarte juurde osta ning kulunud kaardid pakkuda neid
vajavatele klubidele ja seltsingutele.
10. Väikeriikide EM
Peeti vajalikuks sellel võistlusel jätkuvalt osaleda, kindlustada tugeva
koondise osavõtt ja katta vastavad kulud.
11. Baltic Cup Riias
Traditsiooniliselt võtavad meilt osa A-liiga kaks parimat võistkonda, milliste
osavõtukuludeks on planeeritud 1500 eurot.
12. 2018.a eelarve kinnitamine
Sellega olid ka põhilised kuluartiklid detailides läbi arutatud ja eelarve
kinnitati üksmeelselt.
13. Muud küsimused
Suurendamaks mängijate huvi GP-sarjas osalemiseks otsustati vähendada
A-finaalist osavõtvate paaride arvu 18-ni (17x6 jaotust). See samm teeks
ka B-finaali atraktiivsemaks. Samuti otsustati sarja summas (enne finaale)
autasustada kolme paremat mängijat karikatega.
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