ECL juhatuse koosolek 13.11.2017
Koht: Riigikogu
Algus: 15:00
Lõpp: 16:00
Kohal: Rainer Vakra, Fred Randver, Silver Lume, Harri Lill.
Puudu: Andres Villomann.
Koosoleku juhataja: Fred Randver
Koosoleku protokollija: Harri Lill
Päevakord:
1. Segapaaride EMV ja võimalik kvalifikatsioon. MM’ile kvalifikatseerumise süsteem tulevikus.
2. Meeste ja naiste EMV. Võistlussüsteem ja kvalifikatseerumine.

1. Segapaaride EMV ja võimalik kvalifikatsioon. MM’ile kvalifikatseerumise süsteem
tulevikus.
Juhatus arutas erinevaid võimalikke kvalifikatsioonisüsteeme. Eesmärgiks on leida süsteem, mis
tagaks võimalikult suure tõenäosusega head tulemused tulevastelt MM’idelt, põhieesmärgiga
kvalifitseeruda 2022. a OM’ile.
Juhatus leidis, et EMV ilma kvalifikatsioonita ei ole antud formaadi jaoks jätkusuutlik võistlussüsteem.
Arutelu käigus leiti, et segapaaride EMV formaat on tänavu EMV + kvalifikatsioon. Kui
kvalifikatsioonis osaleb 2 võistkonda, siis mängitakse süsteemis 5’st-parem. Kui kvalifikatsioonis
osaleb 3 või rohkem võistkonda, siis mängitakse võistkondade vahel lisaturniir. Seejuures peetakse
kinni põhimõttest, et võistkondade vahel toimuks kvalifikatsiooni jooksul maksimaalne arv mänge,
selgitamaks parim.
Segapaaride EMV’l võivad osaleda kõik võistkonnad. Kvalifikatsiooni saab võistkondi määrata Eesti
Curlingu Liidu juhatus, tehes seda võistkondade eelnevate tulemuste põhjal. Seejuures arvestatakse
World Curling Federation’i ja World Curling Tour’i egiidi all toimuvaid võistlusi. Eesti Curlingu Liidu
juhatus teatab enda otsusest võistkondadele kvalifikatsiooni-eelise andmise kohta esimesel
võimalusel, st pärast viimast WCT etappi, mis eelneb Eesti meistrivõistlustele. Tänavu on viimaseks
WCT etapiks, mis eelneb meistrivõistlustele, Tallinna ja Listowel’i WCT etapid. Seega saab ECLi
juhatus oma otsuse langetada 15.02.2018.
Otsus: Kinnitada 2017/2018 segapaaride EMV süsteemiks põhiturniir + kvalifikatsioon. Lisaks
kinnitada kord, mille kohaselt ECL võib anda võistkondadele EMV raames eelise, kui võistkonnad
on näidanud hooaja jooksul, olulistel võistlustel silmapaistvaid tulemusi. Eesti Curlingu Liidu
juhatus koguneb otsuse vastuvõtmiseks 15.02.2018 ja arvestab seejuures WCT käesoleva hooaja
segapaaris-curlingu tulemusi/edetabelit ja WCFi võistluste tulemusi. Tagamaks kvalifikatsiooni
jaoks päevade arv, pikendada EMV toimumisaega ühe päeva võrra.

Hääletus:
Poolt: 3
Erapooletu: 1 (Harri Lill)

2. Meeste ja naiste EMV. Võistlussüsteem ja kvalifikatseerumine EM’ile.
ECL juhatus leidis, et EMV võistlussüsteem võiks jääda sarnaseks eelmiste hooaegadega. 2018. aasta
EM, mis toimub Tallinnas annab ECLile võimaluse korraldada ka lisakvalifikatsioon ilma, et
võistkondadele tekiks olulisi lisakulusid.
Juhatus arutas ühtlasi võimalust, et 2018/2019 hooajast saaksid Eestit esindada vaid need
meeskonnad ja naiskonnad, kes on samal hooajal osalenud vähemalt ühel WCT etapil.
Otsus:
Korraldada põhiturniir sarnaselt eelnevate hooaegade põhimõtetele – võimalikult palju mänge,
selgitamaks selgelt parim.
Korraldada enne 2018. aasta Euroopa meistrivõistlusi kvalifikatsiooniturniir kahele EMV parimale
meeskonnale ja kahele EMV parimale naiskonnale. Seejuures peavad kõik kvalifikatsioonis osaleda
soovivad võistkonnad kinnitama, et nad on 100% valmis EMV’l osalema ning ühtlasi nõus ka ECLi
poolsete EM’il osalemise tingimustega (majutus ametlikus majutuses, 100%’line pühendumine
EM’ile, ettevalmistusprogramm).
Hääletus:
Poolt: 3
Erapooletu: 1 (Harri Lill)

