Spordiliit Läänela infotund 15.12.2014

1) Läänemaa meistri- ja karikavõistluste korraldamisest alates 2015. Muudatustest
2015. aastal ja edaspidi meeles pidada:
Meistrivõistluste juhend on koostatud dokumendikirjas Times New Roman 12.
Kasutada üleval servas Läänela logo ja võimalusel ka lisada oma klubi logo. Muid logosid
meistrivõistluste reglemendil ei kasutata.
Olulised asjad kirjas: korrektne pealkiri, eesmärk, toimumise aeg ja koht; osavõtjad ja
osavõtutingimused; korraldamine ja läbiviimine (reeglid); autasustamine
UUS: juhend peab olema hiljemalt 1 kuu enne meistrivõistlust saadetud Läänelasse. Kui
Läänela annab aktsepti, siis juhend ringlusesse ja veebi. 2015 lepinguid saab sõlmida alates
hetkest kui on saabunud raha ja kui on teada kui palju seda toetust tulemas maakonda.
Muud tingimused samad: Läänemaa meistritiitleid antakse alates 16 eluaastast; üksikaladel
vähemalt 6 osavõtjat, võistkonnaaladel vähemalt 4 = siis anname välja meistritiitli. Läänela
logo saab/on pandud www.laanesport.ee /Läänemaa Spordiliit Läänela alla.
2015. aastal korraldatavate meistrivõistluste läbiviijatega kohtumised 2015. jaanuari lõpuni.
Palume korraldajatel kontakteeruda ja aeg kokku leppida.
Ümarlaualt ettepanek : arutada üldkogul.

2) Treenerite tööjõukulude toetusest.
Veel selle nädala saavad taotlejad esitada treenerite tööjõukulude katmiseks taotlusi.
Hetkeseisuga on taotlused esitatud Läänemaa Spordikoolil, Maadlusklubil Dünamo ja
Raskejõustikuklubil Leola. Taotluse esitamine on pooleli Haapsalu Tenniseklubil.
Spetsiaalses keskkonnas. Taotleda saavad vaid need, kellele on vastav kiri koos juhistega
saadetud.
Väga spetsiifiline iga taotleja osas.

3) Harrastussport 2015. Liikumisharrastus 2015.

Harrastusspordi toetused maakonnale igal aastal vähenevad – baastoetus +elanike arvu põhjal.
Seetõttu tuleb hakata Läänelal tegema valikuid.
Juhatus koguneb 13. jaanuaril – otsustuskoht on , kas kaotada harrastusürituste toetus, sest
Läänela peab välja panema võistkonna Kuressaare Eestimaa Suvemängudeks. Kuna aga
LOVL ei toetanud meie taotlust sellele, siis muud võimalust lihtsalt pole.
Teise võimalusena – kaotame noortespordi toetamise – sest see on omavalitsuste teema, et
klubides nende territooriumil treeninguid tehakse. Kui rahastus sellisel moel edasi läheb, siis
võimalik, et paari aasta pärast kaovad mõlemad toetused … ja Läänela paneb suurema panuse
meistrikate korraldamiseks sellest rahast.
Liikumisharrastuse projektis on osad liikumisüritused sees, kuid kõik sinna ei mahu. Paraku ei
ole võimalik saada toetust projektile, kus näitame, et toetame ainult maakondlikke üritusi.
Tuleb teha liikumist. Projekti on sisse kirjutatud erinevaid koolitusvõimalusi, mida saab
valdades teha.
Hetke seisuga taotluseid 2015 harrastusspordi toetuste saamiseks vastu ei võeta. Spordiliit
annab teada, kui tuleb konkurss.
Küll aga ootab Spordiliit 2014. aasta toetuste kasutamise kohta aruandeid 15. jaanuariks 2015.
Aruandevorm saadaval http://laanesport.ee/reglemendid-ja-vormid

4) Spordiaasta lõpetamisest Pürksis.
Kutseid juba saadetud, osad tegemisel.
Postiga saadan mõned üksikud, paljud edastatakse e-posti teel.
Üritus ise toimub 16. jaanuaril algusega kell 18 Pürksi Kultuurimajas.

5) Läänemaa Talimängud Nõval 28. veebruaril. Eesti valdade ja linnade
talimängud.
Juhendi lühitutvustus
Talimängud toimuvad pühapäeval, 28. veebruaril 2015 Nõval.
KAVASOLEVAD ALAD
1.
2.
3.
4.

Suusatamine (individuaalne)
Teatesuusatamine
Koroona
Mälumäng

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Saalihoki (naised)
Saalihoki (mehed)
Lauatennis
Teatekelgutamine
Kabe
Orienteerumine
Kalapüük järvel
Juhtkonnavõistlus

Osavõtumaks 140 eurot (võistkond) tasuda vastavalt esitatavale arvele hiljemalt
27.veebruariks 2015. a.
Ilmaoludest sõltuvalt on mõeldud ka variandile „B“.

JÕUDI Mängud – juhendid - http://www.joud.ee/est/g78/
Talimängud Tahkuranna - http://www.joud.ee/est/g78s3350

6) Eestimaa Suvemängud Kuressaares 10.-12. juuli 2015 - Läänemaa osalemine.
Juhendit pole veel väljas. Peatselt ehk ilmub….
http://www.joud.ee/est/uudised?id=506
Läänela komplekteerib võistkonna Eestimaa suvemängudeks Kuressaarde 10.-12. juuli 2015.
10.-12. Juuli 2015 toimuvad Eestimaa Suvemängud Kuressaares. Lääne maakond võiks
maakondiliku arvestuse alad välja panna vähemalt järgmiselt:
Kergejõustik, Jalgrattasõit, Orienteerumine, Jahilaskmine, Petank, Korvpall M, Jalgpall
poisid? Tüdrukud?, Võrkpall M, Võrkpall N, Mälumäng
Hetkel projekti arvestatud umbes 100 võistlejat/osalejat.
Projekti eesmärk on rõõmsalt sportida ja anda osavõtjatele võimalus esindada väärikalt oma
kodukohta.
Läänemaa on viimastel Eestimaa Suvemängudel Rakveres ja talimängudel Võrus olnud
väärikalt esindatud. Osalejad võistlevad spordialadel vastavalt kinnitatud võistlusjuhendile.

7) Muud teemad.
 Jaanuaris lõpetan tegevuse juhatuse liikmena SA-s Põhja-Läänemaa Turismi- ja
Spordiobjektide Halduskeskus
 Korvpallimäärused jõuavad spordiliitu. Kes tellisid?
 2015 spordikalender – saada kohe! Hiljemalt 31. detsembriks 2014


