LÄÄNE MAAKONNA SPORDILIIT
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 5E
Nõval

13.09. 2011.a

Planeeritud aeg 18.00-20.00

Juhatas Enn Kerge

Tegelik aeg 18.00 - 21.10

Protokollis Peeter Kallas

Osa võtsid juhatuse liikmed : Mati Kallemets, Enn Kerge, Lauri Lilleoks, Erkki Lass,
Peeter Kallas,Janar Sõber
Puudus: Heikki Sool
Osales:Madis Sarik
Päevakord:
1. Läänemaa spordiaktiivi seminar 7.-8.okt. Tuksis
2. Möödunud suvehooaja kokkuvõte
3. Muud küsimused
OTSUSTATI: (ühehäälselt) kinnitada päevakord

Päevakorra punkt nr 1
Arutati spordiaktiivi seminari korraldamist Tuksis.Lisaks spordiaktiivile võiks osalemise
kutse saada ka vallavanemad.
Esinejaks kutsuda kultuuriministeeriumist Tõnu Seil ,kes räägiks spordi hetkeolukorrast ja
tulevikust.
Madis Sarikule tehti ülesandeks seminari päevakava koostamine, teadete saatmine osalejatele
ja kogu seminari ettevalmistamine.
Seminari kutsed laiali saata vahemalt 10 päeva enne toimumist.
Sõna võtsid: Peeter Kallas, Erkki Lass, Lauri Lilleoks
OTSUSTATI: ( 6 poolthäält) nimetatud informatsioon teadmiseks võtta ja seminar
korralikult korraldada.

Päevakorra punkt nr 2:
Läänela president andis ülevaate toimunud võistlushooajast, võistluste läbiviimisest ja
eesmärkidest.
Lisatud Enn Kerge kokkuvõte terviktekst.
Taastasime Läänemaa meistrivõistlused mitmel väga olulisel spordialal. Läänemaa
suvemängud said uue hingamise. Eestimaa suvemängudel tegi Läänemaa selle sajandi parima
etteaste. Mitmel traditsioonilisel ja väga olulisel spordialal ei ole pikka aega maakonna
tiitlivõistlusi peetud ja eesmärgiiks ongi see viga parandada.
Kergejõustikus ei ole vahepeal meistreid selgitatud kaheksa aastat. Meistrivõistlused toimusid
Haapsalus, olin ise (pealtvaatajana) kohal ja emotsioonid nendest võistlustest on head. Kõige
tähtsam meistrivõistlustele kohaselt oli meisterlikkust - kolm tulemust mahtus Eesti hooaja
edetabelis kümne parema sekka. Meeldis informaatori professionaalne tegevus ja postiivse
üllatusena fotograafi kaasamine - juba järgmisel päeval oli võmalik soovijatel MV pilte alla
laadida! Kokkuvõtteks - olen alates 1981. aastast kõigil Haapsalu rajooni ja Läänemaa
kergejõustikumeistrivõistlustel kas võistleja või (pea)kohtunikuna osalenud ja nähtu põhjal
loen 2011.a MV kordaläinuks.
Jalgpallis on maakonna meistrid vahepealsetel aastatel samuti mitmel korral selgitamata
jäänud. Meeste MV-l tooksin positiivsena esile korralikke pealtvaatajanumbreid- olenevast
mängust 50-70. Naiste MV kokkuvõttena toon esile seda, et kohal olid peaaegu kõk
maakonna jalgpallitähed, nii endised kui ka praegused Eesti noorte koondise mängjad,
sealhulgas ka seni ainuke läänlasest Eesti A-koondise mängija Ulrika Tülp.
Igati positiivne oli ka järelkaja maakonna suvemängudele. Kui veel mullu kurdeti, et mängud
on ennast ammendanud ja sooviti näha muudatusi, siis seekord taolisi kurtmisi ei olnud
kuulda. Madise juhtimisel said mängud uue hingamise - uued alad (triatlon, perevõistlus),
uuendused võistluspaigas, uue kujundusega medalid - karikad, heal tasemel informaatori töö,
fotograafi kaasamine. Ka suhteliselt väikesed muudatused aitasid kaasa parema tulemuse
saavutamisele. Näiteks helivõimendus oli paigutatud uude, varasemast märksa sobivamasse
kohta, toitlustamine toimus staadionil, mis andis ka toidunautlejatele võimaluse võistluste
käiku näha - kuulda. Kõik sellised muudatused lõid mõnusa fiilingu, mis ei jäänud ära
märkmata ka osalejate poolt.
Eraldi väärib Läänemaa selle sajandi parim esinemine Eestimaa suvemängudel. Läänemaa
esinemine lubab tulevkku vaadata optmstlikult: ku teha korralikku tööd ja näha vaeva
võistkondade komplekteerimisel, siis on kõk võimalik. Näiteks maakondade arvestuses olla
kolme parema seas. Seekord jäime pjedestaalilt välja kõige napimalt.
Sõna võtsid: Erkki Lass,Peeter Kallas, Enn Kerge
OTSUSTATI: (ühehäälselt) võtta info teadmiseks

Päevakorra punkt nr 3
Muude küsimuste all arutati peasekretäri sõidukompensatsiooni ja telefonikasutuse
kehtestamist.
Endise peasekretäri kohustuste täitmist. Endiselt on tagastamata Läänelale ostetud GPS
seade,raamatud jne

OTSUSTATI: (ühehäälselt) tasuda mobiiliteenuse eest Meistritall OÜ-le 60€ kuus. Otsus
kinnitada tagasiulatuvalt alates uue peasekretäri tööleasumise hetkest.
OTSUSTATI: (ühehäälselt) võtta endise peasekretäri kohuste mittetäitmine järgmise
koosoleku päevakorda.

Enn Kerge
Koosoleku juhataja

Peeter Kallas
Koosoleku protokollija

