Eesti Maleliit (reg. kood 80023498)
Vene tn 29, 10123,
Kesklinna linnaosa,
Tallinn, Harju maakond
http://www.maleliit.ee/

Juhatuse koosoleku päevakord ja otsused 2019-06-28

MTÜ Eesti Maleliit juhatuse koosolek toimus 28. juunil 2019.a. algusega kell 15:30
Paide Raekojas (Keskväljak 14, Paide).
Osalesid juhatuse liikmed Georg Abozenko, Andres Karba, Margus Sööt, Priit Värk.
Puudus juhatuse liige Vladimir Žavoronkov.
Päevakord ja otsused:
 1. Ülevaade, arutelu MTÜ Eesti Maleliit 14.05.2019 äriregistrisse kinnitatud
juhatuse senisest organisatsiooni igapäevase juhtimisega seonduvast tegevusest
(pangakontod SEB-pangas ja Swedbankis; Maksu- ja Tolliameti keskkond;
spordiorganisatsioonide andmete esitamine Eesti spordiregistris; alaliidu
üldmeiliaadressi maleliit@maleliit.ee taastamine (Telia keskkond ja sellega seonduv);
alaliidu kontoriruumid Tallinnas Paul Kerese malemajas Vene tn 29;
raamatupidamisteenused Tawest Raamatupidamisteenused OÜ juures, kus maleliidu
senine raamatupidaja on Tiia Peterson; taotluste keskkonnad Eesti Kultuurkapital,
Tallinna iseteeninduskeskkond, Kultuuriministeeriumi spordiosakonna toetuste
keskkond spordiregister.ee juures; kohtumised Rahvusvahelise Maleföderatsiooni
(FIDE), Eesti Olümpiakomitee, Kultuuriministeeriumi, Tallinna linna esindajatega,
potentsiaalsete erasektori toetajatega; võimalik tegevjuhi konkursi korraldamine,
kriteeriumid, rahastamine ja muu teemaga seonduv; Eesti Maleliidule uue logo,
blanketipõhjade jms tellimine).
Edasise tegevuse planeerimine, arutelu, otsused.
OTSUS: Info teadmiseks võtta.


2. Ülevaade, arutelu MTÜ Eesti Maleliit otsesel korraldusel toimunud võistlustest
(Eesti U14 ja U8 noorte meistrivõistlused klassikalises males, Tallinn 18.-21.04.2019;
Juubeliturniir: 20. Lembit Olli mälestusturniir kiirmales, Tallinn 28.04.2019;
Eesti noorte 2019. aasta kiirmale meistrivõistlused, Põltsamaa 12.05.2019)
ja lähiajal toimuvatest olulisematest (tiitli)võistlustest
(Eesti välkmale meistrivõistlused, sh klubid, mehed, naised, seeniorid, noored,
Tallinn 27.-28.07.2019;
Eesti meeste ja naiste meistrivõistlused, sh juunioride U20 ja seenioride U65/U50 MV,
Tallinn 17.-23.08.2019).

Edasise tegevuse planeerimine, arutelu, otsused.
OTSUS:
Ette valmistada ja kinnitada Eesti välkmale meistrivõistluste juhendid. Noored
mängivad 6 vanusegrupis (U8, U10, U12, U14, U16, U18), täiskasvanud, seeniorid
ja klubid võistlus toimub analoogselt eelmisele aastale ühel päeval.
Ette valmistada ja kinnitada Eesti klassikalise male meistrivõistluste juhendid.
Täiskasvanutele (sh juuniorid U20) ja seenioridele toimuvad eraldi turniirid,
põhiturniir 9 vooru ja seeniorid 7 vooru ajavahemikul 17.-23. august 2019.a.
Auhinnafond. Korraldame korjanduse, sponsorsüsteemi eesmärgiga kaasata
vähemalt 10000 eurot, millest moodustuks n-ö auhinnafond lähetamaks
meeskond võistkondlikule EM-ile. Kui 10 000 eurot jääb kaasamata ja EM-le ei
minda, siis protsentuaalne auhinnafondi väljamakse parimatele (lisainfo
võistlusjuhendis). Kinnitada sponsorluse määrad võistluse toetajatele:
peasponsor alates 2000.- eurot, suursponsor alates 1000.- eurot, sponsor alates
500.- eurot, sealjuures absoluutselt kõik toetussummad on väga oodatud!
Toetajatele teeme reklaami Eesti Maleliidu kodulehel, Facebookis, bänner
(reklaam ja avalikustamine toetaja soovil).


3. Ülevaade, arutelu MTÜ Eesti Maleliit korraldusel toimuvatest noorte ja
juunioride tiitlivõistlustele lähetamistest (EM-võistlused Slovakkia Bratislava 1.11.08.2019, MM-võistlused U8-U12 Hiina Weifang, 20.08-2.09.2019, MM-võistlused
U14-U18 India Mumbai 1.-13.10.2019; juunioride MM-võistlused U20 India New
Delhi 14.-26.10.2019. Lisainfo ja võistlusjuhendid Rahvusvahelise Maleföderatsiooni
(FIDE) kodulehel kalenderplaani juures).
Noortekoondislastega lähevad Eesti Maleliidu lähetusel kaasa Slovakkia EM-ile
Monika Tsõganova ja Ülar Lauk, Hiina MM-ile Andres Karba, India MM-ile
läbirääkimised Kalle Kiigega. Juunioride Indias toimuvale MM-ile võimalik ehk
kaasata Kaido Külaots.
Edasise tegevuse planeerimine, arutelu, otsused.
OTSUS: Noorte MMi/EMi osas info teadmiseks võtta.
Juunioride MMi osalejate soovijate väljaselgitamiseks tuleb kuulutus EMLi
kodulehele, vastamise tähtaeg 15. juuli. Tingimused: FIDE reiting neiud
minimaalselt 1700, noormehed minimaalselt 2000 (lisainfo kodulehele minevas
kuulutuses).
(Bratislavasse sõidab 33 inimest koos treenerite, lapsevanemate jm abimeestega;
Weifangi läheb 4 noort, treenerina Tartu Kalevist Andres Karba + 1 lapsevanem;
Mumbaisse kirjas 5 noort, 1 osaleja veel selgumas, registreerimine augustis,
sealjuures on sõitmas ka maletreener Sergei Titov kaaslasega).



4. Euroopa võistkondlikud meistrivõistlused Gruusia Batumi 23.10-3.11.2019.
Ülevaade, arutelu, kas ja millised on võimalused Eesti koondis(t)e osalemiseks?
(Võistlused on toimunud alates 1957. aastast enamasti iga 3-5 aasta tagant ja alates
1997. aastast iga kahe aasta tagant. Eesti meeskond on varasemalt osalenud kokku
viiel EM-turniiril 1992., 1997., 2003., 2005. ja 2007. aastal. Meie naiskond on
osalenud kokku kolmel EM-turniiril 1992., 1999. ja 2007. aastal. Detailse info
võistluste ajaloo kohta leiab suurepärasest võistkonnamale andmebaasist
http://www.olimpbase.org/
Alates 2007. aastast pole ei Eesti meeskond ega Eesti naiskond Euroopa
võistkondlikel meistrivõistlustel osalenud, kõrvale on jäädud seega viimasest viiest
Euroopa võistkondlikust suurturniirist, olgu siis põhjuseks rahanappus,
motivatsioonipuudus või midagi muud.
2019. aastal on sihiks, et Maleliidu lähetusel võtab osa Eesti malemeeskond oma
parimas rivistuses taas ka Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustest, kus meid
esindaks 5-liikmeline võistkond (4 põhimeest ja 1 varu- ehk vahetusmees). Lisaks
saadetaks võistkonnaga kaasa tipptasemel treener. Peamised lähetamisega seonduvad
kulud on lennukipiletid, majutus, osalustasud, päevarahad jms. Lisainfo ja
võistlusjuhend Rahvusvahelise Maleföderatsiooni (FIDE) kodulehel kalenderplaani
juures).
Edasise tegevuse planeerimine, arutelu, otsused.
OTSUS: koondis(t)e komplekteerimine augustis toimuvate Eesti meistrivõistluste
tulemuste ja FIDE reitingute põhjal (lisainfo Eesti meistrivõistluste juhendis).



5. MTÜ Eesti Maleliit suvine üldkoosolek, päevakord ja korralduslikud
küsimused (nõukogu poolt ettepanek, et üldkoosolek toimub 10.07.2019 kell 18:00
Tallinnas; kuna varasema juhatuse poolt on 2018.a. alaliidu majandusaasta aruanne
äriregistrile esitatud juba 29.04.2019, siis on ettepanek panna see üldkoosolekul
kinnitamisele; 2020. aasta EML-i liikmemaksu, sisseastumismaksu ja litsentsitasude
kinnitamine; valitakse maleliidu nõukogu, liikmete lõppenud volitustega seonduvalt).
Edasise tegevuse planeerimine, arutelu, otsused.
OTSUS: panna 2018.a. majandusaasta aruanne üldkoosolekul kinnitamisele;
2020. aasta EML-i liikmemaksu, sisseastumismaksu ja litsentsitasude osas on
juhatuse ettepanek üldkoosolekule lähtuda 2019.a. summadest ja panna need
analoogselt käesolevale aastale üldkoosolekul kinnitamisele.



6. Ülevaade, arutelu teemal MTÜ Eesti Maleliit eelmisest juhatusest (Hendrik
Olde, Ervin Liebert, Ants Prii) jäänud aruandevõlgnevused
Kultuuriministeeriumi, Hasartmängumaksu Nõukogu ees (Esitamata aruanded on
kogusummas 37643,00 eurot: leping 7-1/1133 HMN 20000,00 eurot; leping 7-10/170
Kultuuriministeerium 15143,00 eurot; leping 7-1.1/1793-1 HMN 750,00 eurot; leping
7-1.1/1441-1 HMN 750,00 eurot; leping 7-1.1/282-1 HMN 1000,00 eurot).

Leping

Pealkiri

Tähtaeg

Märkused

7-1/1133

AASTAPROJEKT – noorte rahv.
tiitlivõistlused ning 43.
maleolümpia ettevalmistus ja
osalemine

30.01.2019

7-10/170

Tegevustoetus - male

1.04.2019

7-1.1/1793-1

Maletreenerite ja -kohtunike
koolitus

1.03.2019

meeldetuletus saadetud
17.03.19

7-1.1/1441-1

2. FIDE noorte kiir- ja välkmale
maailmameistrivõistlused

17.12.2018

meeldetuletus saadetud
17.03.19

7-1.1/282-1

Eesti Vabariik 100 maleturniiride
sari

30.01.2019

meeldetuletus saadetud
17.03.19

meeldetuletus saadetud
19.02.19

Eelmine juhatus ei ole näidanud soovi puuduvate aruannete esitamiseks.
Samuti oli 2. jaanuaril 2019.a. puudulikult esitatud Kultuuriministeeriumile lepingu nr
7-10/213 „Noortespordi toetus 2018.a.“ aruandlus, mille kordategemiseks anti
korduvalt ajapikendust (viimased lisatähtajad mais-juunis 2019).
Edasise tegevuse planeerimine, arutelu, otsused.
OTSUS: Info teadmiseks võtta. Esitada puuduvad projektiaruanded nii kiiresti
kui võimalik.


7. MTÜ Eesti Maleliit erinevate nõuandvate töögruppide, komisjonide loomine
tippmale komisjon
naistemale komisjon
noortemale komisjon
veteranidemale komisjon
koolimale komisjon
kohtunike komisjon
treenerite komisjon
Team Estonia komisjon
suurprojektide komisjon
eetika komisjon
OTSUS: Kinnitada komisjonide moodustamine, leida komisjonidele esimehe
kandidaadid. Teha järgmisel juhatuse koosolekul konkreetsed ettepanekud
kandidaatide kinnitamiseks.



8. Muud küsimused, arutelu, otsused. Järgmine juhatuse koosoleku võimalik aeg,
koht, aruteluteemad.
OTSUS: Maleliidu poolt võimaldada edaspidi maleinventari laenutamine
klubidele, võistluste korraldajatele tasu eest 2 eurot komplekt (komplektis
malelaud ja -nupud ning malekell).

Kaotada ära reitinguarvestuse eest 1 euro korjamise tasu ilma litsentsita
mängijate eest.
Järgmine juhatuse koosolek 27. september 2019.a. Tartus (Andres Karba
valmistab ette koosoleku toimumise ruumi).
Juhatuse koosolekud toimuvad kord kvartalis. Kehtestada juhatuse liikmetele
juhatuse koosolekul osalemise eest kompensatsioon summas 100 eurot neto.

Eesti Maleliidu juhatuse koosolek algas Paide Raekojas kell 15:30, lõppes kell 19:30.
Otsused vastu võetud ühehäälselt, v.a punktides, mille puhul on selgelt väljendatud teisiti.

Koosoleku juhataja

Protokollija
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