
EESTI DISCGOLFI LIIT

Juhatuse koosolek

Protokoll

Asukoht: Skype
Aeg: 24. jaanuar 2022
Algus: 21.00
Lõpp: 22.20

Osalejad juhatuse liikmed:
Timo Juursalu (Alutaguse Eagle)
Merje Põder (Dagö DG)
Rainer Lipand (Drive In)
Margo Peters (Hole-in-One)
Marko Saviauk

Kutsutud:
Silja Madison

Kohaloleku kontroll: kohal 5 juhatuse liiget, koosolek on otsustusvõimeline.

1. Päevakorra kinnitamine.
2. Silja Madison – ettekanne tehtud töödest ja tulemustest

2.1. Sportlandi kokkuleppe tutvustamine – suusõnaline kokkulepe, leping kolmeks
aastaks ootab paberile panemist.

2.2. Toetaja 1 Karikasari PRO nimisponsor, rahaline toetus sarjale ja EMV-le – leping
on toetaja poolt kinnitatud.

2.3. Toetaja 2 EMV nimisponsor, rahaline toetus – suuline kinnitus koostööks
olemas, detailide väljatöötamise faasis.

2.4. Kutsestandard vajab läbitöötamist. Tehnika jm töötavad läbi Rasmus Metsamaa
ja Kristo Raik. Küljenduse teeb Gaspar Sukk. Toimetab Silja Madison. Peale
kevadist üldainete kursust, mis toimub ilmselt märts-aprill, oleme valmis välja
minema sellega.

3. Gala korraldamine 29. jaanuar 2022
3.1. Ettepanekud selleks nädalaks: aktiivne teavitamine, kaasata esimängijaid jt

osalejaid.
4. ETMV ettevalmistuse ülevaade

4.1. Juhend põhimõtteliselt valmis.



4.2. Toetajaid nii kohalikke kui mujalt, taotluse avaldus Kultuurkapitalile on valmis,
vajab saatmist.

4.3. Pärnu linnale avaliku ürituse loa taotlus esitatud. Rajale on vahetult enne
võistlust organiseeritud hooldajad.

4.4. Jõulumäel toimub ETMV asetusega wild card’ide võistlus nädal varem.
4.5. Divisjone tuleb ilmselt ümber jaotada – osalejate arvud ei vasta prognoosile.
4.6. Ingmar Hinn (AM sarja Valga etapi korraldaja) on kaasatud, et tutvustada

PDGA võistluse korraldamist.
5. ETMV esemete konkurss – ootame tähtaja kukkumise ära (25.01 lõuna).

5.1. Silja küsib kõigilt veel üle, et muutunud tähtaja tõttu kellelgi pakkumine
tegemata ei jääks.

5.2. Juhatus otsustab sobiva kombinatsiooni 25. jaanuari õhtul.
6. PDGA reeglite tõlge

6.1. Merje ja Rainer on dokumenti vaadanud – tuleks lisada uuendatud osad vanaga
kokku. Silja tõstab kokku uuel nädalal, juhatus vaatab üle. ETMV ajaks väljas.
Gasparile küljendada.

7. Muud küsimused
7.1. Toetaja 1 lepingu kinnitamine, kõik on sisuga nõus. Läheb kahepoolselt

allkirjastamisele.
8. Järgmine juhatuse koosolek 23. veebruaril.

Timo Juursalu

Protokollis:
Silja Madison


