Läänela infotund 4.aprill 2016
Kell 17.00 Haapsalu Spordikeskuses
MEMO räägitud teemadest.

Päevakava
1) Saalihoki arendamisest ja meistrivõistluste korraldamisest. Teemat arendab Andro Sõber.
Palume osaleda kõikidel saalihokihuvilistel ja võistkondade esindajatel.
2) Läänemaa meistrivõistluste statuudi täiendamisest.
3) Parimate tunnustamise statuut, arutelud viimase tunnustamise põhjal tekkinud küsimuste
põhjal.
4) Külas on Eesti Golfi Liit. Golfi arengud ja arendamine Läänemaal. Ala tutvustus laiemalt.
Parimad praktikad. Teemat arendab Eesti Golfi Liidu president Marko Kaljuveer.
5) Muud teemad.
********

1)Saalihoki arendamisest ja meistrivõistluste korraldamisest. Teemat arendas Andro
Sõber. Osaleda oli palutud kõikidel saalihokihuvilistel ja võistkondade esindajatel.
Meil on pead tõstmas veel üks võistkonnaala – saalihoki. Selleks, et seda üheskoos
teadlikumalt alustada panime selle teema infotundi. Oleme Androga sel teemal natuke
rääkinud ja nüüd on see niikaugel, et oleme valmis plaaniga päriselt tegelema.
Märksõnadeks- saalihoki kohtunike koolitus ja meistrivõistluste korraldamine.
Teema arendamine. Raskeks teeb etappidel osalemise see, et kujuneb kalliks.
Maapiirkondades mängivad samad mehed ka teisi pallialasid (võrkpall, korvpall, saalijalgpall)
ja leida ka selle võistluse etappidele nädalavahetusi … see kujuneb keeruliseks.
Ettepanek viia läbi kahe liigana? Kas mõtet? Nimel pole vahet, tähtis on kokkulepitud
eesmärk.

Saaremaa võistkond on avaldanud soovi mängida meie meistrivõistlustel. Kas?
Soetaks ported? See algatus jääb klubile.
Puudub kohalik kohtunike kaader. Võiks olla koolitatud kohtunikke. Igal võistlusel ei pea
ajama seda joont, et oleks väliskohtunikud. Need maksavad alati rohkem. Võiksime endal ka
välja koolitada. Kõlas ka arvamus, et väliskohtunike kasutamine tõstab mängude taset – keegi
ei julge liiga palju lärmata ja protestida.
Spordiliit uurib vajadust kohtunike koolituse osas ja võimalusel maikuus esitatakse
KULKAsse taotlus koolituse läbiviimiseks. Läänela abil on koolitatud kergejõustiku ja
võrkpalli kohtunikke. Selles osas on algatus alati teretulnud. Räägime vajadused läbi ja
arutame reaalset plaani selle elluviimiseks.
Enn Kerge vaherepliik – tänavahoki. Varsti kuuleme ja näeme.
Lepiti kokku:
a) Andro Sõber teeb juhendi mustandi oma nägemusest ja infotunnis saadud mõtetest ja
ettepanekutest.
b) Huvilistele saadetakse info ja oodatakse tähtajaliselt tagasisidet arvamuste ja
ettepanekute näol.
c) Kutsutakse kokku saalihoki teemaline ümarlaud.
d) Spordiliit uurib kohtunike koolitamise vajadust ja selle olemasolul tehakse koolitus
augustis, septembris. Lisaraha KULKAst.

2) Läänemaa meistrivõistluste statuudi täiendamisest.
Läänela juhatuse koosolekul arutasime taas meistrivõistluste teemat.
Jõudsime järeldusele, et eelarve kinnitamiseks on tarvis eelneva kalendriaasta
novembri/detsembrikuus koguda kokku nö „sooviavaldused“.
Tehniliselt on selleks mitu võimalust.
Portaali saab novembri alguses üles riputatud teade küsimusega, et kes/mis klubid soovivad
korraldada milliseid meistrivõistlusi. Iga soovija saab selle keskkonnas täita.
Meistrivõistluste eelarve kinnitatakse selle tabeli alusel. Kui ühte ala soovib korraldada mitu
klubi/isikut, siis otsustab juhatus. Korraldaval isikul peab olema ka klubi, mille alt korraldatav
võistlus läbi viiakse ja leping toetuseks sõlmitakse. Eraisikuga lepingut ei sõlmita.
Teiseks võimaluseks on digiallkirjastatud sooviavaldus nagu mõned aastad tagasi.
Meistrivõistluste korraldamine võiks olla Läänelal terve kalendriaasta kohta teada detsembri
lõpuks. Kuna Läänelal on plaan 2017. aastast tellida spordiliidu logoga pressmedalid, siis
terve aasta tellimust korraga tehes saab vajaduse just soovidest.

Lepiti kokku:
a) Läänela juhatus lisab selle punkti reglementi.
b) Spordiliit valmistab ette maakonna meistri- ja karikavõistluste läbiviimise
„sooviavalduste“ keskkonna. Avalikkust teavitatakse selle olemasolust ja tähtaegadest.

3) Parimate tunnustamise statuut, arutelud viimase tunnustamise põhjal tekkinud
küsimuste põhjal.
Paar viimast aastat on mõned teemad selles valdkonnas üles tõusnud. Juhatus arutas ja pakub
välja:
Juhatus kinnitab parimate sportlaste tunnustamiseks regmenendi. Seni seda polnud.
Tunnustamisele parimate sportlaste kategoorias (parim mees, naine, noorsportlane,
seeniorsportlane) saab esitada kandidaate, kes on osalenud vähemalt eesti meistrivõistlustel ja
saanud sellel vähemalt medali.
Klubi peab eelnevalt tegema ala sees selgeks keda esitatakse. Klubi saab esitada
tunnustamiseks mitte rohkem kui 5 tulemusi saavutanud sportlast? Pole veel täpselt arutanud,
kuid me reglementeerime siiski selle osa ära…
Võistkonnana saab esitada vähemalt Eesti meistrivõistlustel medali saanud võistkonda. Viide
tulemusest. Kas võistkonnaaladel oleks see ok?
Jääb see, et kandidaadi saab esitada vaid ühes kategoorias.
Teine võimalus on, et lõppnominentideks valib juhatus maksimaalselt 10 sportlast igast
kategooriast. Need saadetakse hindamisele.
Spordiliidu juhatus otsustab ja kinnitab kandidaadid. Tegevjuht teeb eelneva taustatöö ja
kontrollib üle kõik esitatud tulemused.
Iga esitatud sportlase puhul palutakse märkida viide, kust selle tulemuse leiab.
Esitamine saab olema elektrooniline, kõik info jookseb spordiliitu tabelisse kokku.
Edaspidi kutsutakse gaalale kõik esitatud kandidaadid. Lavale saabki vaid parim.
Muudetakse ajalist ressurssi – juhatus kalkuleerib läbi. Kui parim sportlane ei saa osaleda, siis
peaks olema võimalus temaga teha vähemalt eelintervjuu ja tervitus. Ehk pole seda võimalik
teha 1 nädalaga näiteks.

4) Külas on Eesti Golfi Liit. Golfi arengud ja arendamine Läänemaal. Ala tutvustus laiemalt.
Parimad praktikad. Teemat arendab Eesti Golfi Liidu president Marko Kaljuveer.

Eesti Golfi Liit on mures ala vähese harrastusega Läänemaal ja pakkus ennast ise meie
infotunni päevakavasse. Kuulates Marko Kaljuveeri näiteid mujalt maailmast ja ka Eestist,
pidime tõdema, et väga oluline on klubi enda panus. Tahad inimesi, tuleb pildil ja tuleb
tegeleda reklaami ja turundusega. Keegi ei too sulle harrastajaid oma hoovi kui sa ise neid ei
kutsu. Kõige sellega tuleb olla väga järjekindel. Püütakse hakata murdma seni müüdina
levinud arvamust, et golfi harrastamine on „rikaste värk“ ja see on kui „kinnine klubi“.
Just selliste kohtumistega täidab spordiliit ühte temale pandud rollidest – teha koostööd nii
maakonnasiseselt (KOVid, koolid, spordiorganisatsioonid jne) kui maakonnaväliselt
(Kultuuriministeerium, EOK, EMSL Jõud, Eesti Koolispordi Liit, spordialaliidud jne).

5) Muud teemad
Läänemaa suvemängud 11.-12. juuni
Veteranide spordimängud 6.-7. august
Liikumissari aprill – august, igast omavalitsustest vähemalt 1 liikumisüritus.
Läänela 90, EV 100. Millised mõtted? www.ev100.ee
Maijooks? 5. Mai. Korraldab Haapsalu linn, infot saab Teele Jurtomi käest.
Läänela Üldkogu koosolek toimub 26. mail kell 17. Koht teatatakse ametlikus kutses.
Järgmine infotund saab toimuma enne jaanipäeva.
Juba 2014. aasta detsembrikuust on maakonna spordiliit Läänela korraldanud infotunde oma liikmete,
treeneritele, spordiõpetajatele, omavalitsuste sporditöötajatele ja kõikidele huvilistele. Infotunnid
kajastavad erinevaid valdkonda täiendavaid ja ka silmaringi arendavaid teemasid.
Spordiliit toob infotunni päevakorda olulisi teemasid oma igapäevatööst, soovides inimesi panna kaasa
rääkima erinevate arvamuste ja ettepanekute saamiseks. Samuti pakub Läänela edaspidigi tulla
kuulama külalisi. Kui päevakorras pakutud teemad on huvitavad, siis tule kuula ja räägi kaasa. Arenda
oma silmaringi. Läänela ei lükka tagasi ühtegi soovi panna päevakorda huvitavaid esinejaid. Sel juhul
peab need keegi lihtsalt välja pakkuma ja päevakorrapunkti ka ette valmistama.

Memo koostas: Ülle Lass

