
----- Original Message -----  
From: CC Fellin  
To: maleliit@maleliit.ee  
Sent: Tuesday, June 28, 2011 5:27 PM 
Subject: Tuuli litsents 
 
Tere! 
  
Saatke siia peale siis Tuuli Vahtra litsentsi-arve. Ja mis asi see teine arve nüüd siis oli, kas 
Fellini oma või mingi maleseltsi oma nö. ümber kanditult Fellinile? 
  
Tervitades, 
Tanel Kuldsepp 
 
--  
Lugupidamisega, 
CC Fellin juhatus 

 

----- Original Message -----  
From: Hendrik Olde  
To: CC Fellin  
Cc: Tuuli Vahtra ; Hendrik Olde  
Sent: Wednesday, June 29, 2011 8:48 AM 
Subject: Fw: Arve 138 (31.12.2009) 
 
Tere Tanel, 
  
sain Tuuli käest samuti meili selle litsentsi tasumise kohta. 
Aga eelnevalt palume siiski klubil tasuda varasemad võlgnevused, mis on üleval juba 2009.aastast. 
Ja tegemist ei ole mingi maleseltsi kanditud kohustustega. 
CC Fellin poolt on 2009.aastal korraldatud mõned võistlused Viljandimaal (EML-i reitingute tabeli 
turniiride loetelus on need võistlused lehekülgedel 7 ja 8), mis on saadetud reitingu arvestamiseks 
EML-le koos märkega, et turniiride registreerimistasu maksab CC Fellin. Siinkohal saadan uuesti selle 
31.12.2009 seisuga koostatud arve, milles on siis reitingute arvestamise tasud Viljandimaa kiirmale 1, 
2 ja 3 etapi eest (3x a`50 kr.); Kõo turniiri eest (50 kr.) ning MSL Jõud meistrivõistluste kahe turniiri 
eest (50+25 kr). 
  
Kui see võlgnevus on klaaritud, siis saame edasi liikuda tänasesse päeva. Kas keegi saadab EML-le 
ka ametliku kinnituse, et Tuuli Vahtra on vahetanud klubilist kuuluvust ning kuidas on siis teiste 
mängijatega (M. ja S. Kanep, Ü.Lauk, jne)? Sama küsimus on ka nende maletajate litsentside kohta - 
kes nende eest selle maksab, sest vastavalt litsentsireeglitele 
(http://www.maleliit.ee/download/2009/litsentsid_2009.pdf ) on nad käesoleval aastal osalenud 
litsentsi omamist nõudvatel turniiridel. 
  
Litsentside tasumise aluseks on eelpool toodud dokument (seal on ka vajalikud andmed) ning 
litsentside suurus 2011.aastaks on kehtestatud EML-i üldkoosoleku poolt, mille protokoll on samuti 
üleval EML-i kodulehel. Seega on need dokumendid ametlikuks aluseks litsentsitasude maksmisel ja 
mingeid täiendavaid arveid ei ole vaja selle kohta. 
  
  
Parimat soovides, 
Hendrik Olde 
EML juhatuse esimees 
 


