
Eesti Maleliidu üldkoosoleku protokoll 31.10.2020. 

31. oktoobril 2020.a. algusega kell 12:00 Paul Kerese malemajas (Vene tn 29, Tallinn). 

 

Vastavalt Eesti Maleliidu põhikirjale juhatas koosolekut alaliidu president Ken Koort, protokollis 

teiste soovijate puudumisel alaliidu juhatuse esimees Margus Sööt. 

Koosolekul on esindatud Eesti Maleliidu 29 liikmsklubi 56st, seega üldkoosolek on pädev vastu 

võtma otsuseid. Koosoleku registreerimisnimekirjaga on võimalik tutvuda Eesti Maleliidu 

juhatuses. 

Eelnevalt oli koos üldkoosoleku kokku kutsumise teatega saadetud liikmesklubidele laiali ja 

avaldatud alaliidu koduleheküljel Eesti Maleliidu 2019. a. majandusaasta aruanne ja 

üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt: 

1. 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine; 

2. 2021. aasta liikmemaksu, sisseastumismaksu ja litsentsitasude kinnitamine (juhatuse poolt 

ettepanek samad tasumäärad nagu 2020.a.); 

3. Lühiülevaade 2020. a. malevõistluste korraldusest muutunud epidemioloogilises olukorras ja 

2021. a. võistluskalendri planeerimisest. 

Koosoleku käik: 

1. 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine 

Eesti Maleliidu president Ken Koort rääkis 2019. aasta jooksul tehtust, tutvustas tegevusaruannet 

ja majandusaasta aruannet, peatus pikemalt täiskasvanute ja noorte Euroopa kiir- ja välkmale 

meistrivõistluste korraldusel Tallinnas Original Sokos Hotel Viru konverentsiruumides ning 

rääkis Eesti Maleliidu ruumide renoveerimisest ja sisustamisest vanalinnas Paul Kerese 

malemajas (Vene tn 29, Tallinn). 

Ken Koort tegi ettepaneku kinnitada Eesti Maleliidu 2019. a. majandusaasta aruanne. 

Toimus avalik hääletamine: Eesti Maleliidu 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamise poolt 

oli 25 klubi, 4 erapooletut. 

2. 2021. aasta liikmemaksu, sisseastumismaksu ja litsentsitasude kinnitamine (juhatuse 

poolt ettepanek samad tasumäärad nagu 2020.a.) 

Eesti Maleliidu juhatuse ettepanek jätta kõik tasumäärad samaks kui 2020. aastal: alaliidu 

liikmemaks 50 eurot klubi kohta, sisseastumismaks 150 eurot klubi kohta, maletajatele 

litsentsitasud analoogselt varasemale 20 eurot aastalitsents ja 10 eurot ühekordne litsents ning 

alla 18-aastastele ja üle 65-aastastele vastavalt 10 eurot aastalitsents ja 5 eurot ühekordne litsents. 

Küsimused ja arutelu: Karel Uurits, Tõnu Kalvet, Toomas Mihkelev, Rainer Raud, Andres Karba 

turniiride reitinguarvestuse kohta (Eesti reiting, FIDE reiting). Juhatusele tehti ettepanek 

kirjutada Eesti, FIDE reitingu arvestuspõhimõtteid pisut enam lahti alaliidu koduleheküljel. 



Toimus avalik hääletamine: 29 klubi poolt kinnitada 2021. aasta liikmemaks, sisseastumismaks 

ja litsentsitasud analoogselt nagu need olid 2020.a. (kinnitada juhatuse ettepanek). 

3. Lühiülevaade 2020. a. malevõistluste korraldusest muutunud epidemioloogilises 

olukorras ja 2021. a. võistluskalendri planeerimisest 

Eesti Maleliidu president Ken Koort rääkis riigikogu riigikogu male toetusrühmast, suhtlusest 

FIDE-ga, koolimale projekti taaskäivitamisest ja selle hetkeseisust, internetimalest ja sellega 

seotud aktuaalsetest teemadest. 

Eesti Maleliidu juhatuse esimees Margus Sööt andis ülevaate, et peaaegu kõik planeeritud Eesti 

meistrivõistlused ja ka muud olulisemad võistlused on 2020. aastal toimunud hoolimata sellest, 

et märtsi keskpaigast kuni juuni lõpuni ei saanud riikliku eriolukorra tõttu võistlusi plaanipäraselt 

korraldada, seepärast on olnud väga intensiivne võistluste järgi mängimise periood juulist kuni 

oktoobrini, kus sageli on ühel ja samal nädalalõpul olnud mitmeid maleüritusi samaaegselt. 

Arutleti Eesti Maleliidu 2021. aasta kalenderplaani koostamisega seonduvat (online 

kalenderplaan ja/või PDF kalenderplaan, eelised ja puudused). Juhatus teeb tavapärase teate 

liikmesklubidele kalenderplaani koostamisega alustamisest, planeerib Eesti meistrivõistluste 

toimumise ajad ja kohad ning teeb liikmetele ettepaneku edastada oma 2021. aasta võistluste 

korraldamise plaanid. 

 

Eesti Maleliidu üldkoosoleku algus kell 12:00, lõpp kell 13:50. 


