
Mudellennuühenduse aastakoosoleku protokoll.                          14.12.2019 

Toimumise koht: Järve Keskuse, Selveri koosolekuruumides Pärnu mnt. 238 

Koosoleku algus 10 00. 

Esimene tund alaliitude kaupa eraldi. (Vabalend, Raadiolend) 

 Koosoleku juhtima valiti: Priit Leomar 

1. Juhatuse tegevuse aastakokkuvõte (Priit Leomar) 
www.huviring.ee – kõik mudellennuringid võiks end sinna kirja panna. 
Ülevaade EL uuest Droonide/mudellennukite regulatsioonist. Jõustub 01.07.2020 
Kuusiku platsi tulevik - Hange 
Nurmsi platsi seis – KL otsib uut haldajat. 
Endel Helme 100 – spordileksikoni ja FB’sse läks nupuke.  

  MLÜ juhatusse liikmete leidmine (Heikko Ellermaa droone esindama ) 
 
 

2.            Finantsaruanne 2019 ja aasta 2020 eelarve prognoos ja stipendiumid (Urmas  

               Kokk)  MLÜ stipendium:  

Numbrid täpsustatud google docsis Urmas Kokka poolt 

        Ettepanek:  

a. Stipendjum vabalennu parimale noorele FAI tiitlivõistlusel osalemiseks. 
1. Märtsiks peab olema juhatuses meilile laekunud taotlus antud klubi noortele 

stipendiumi määramiseks 
b. Stipendjum klubidele FAI tiitlivõistlusele noor(t)e viimiseks. 

1. Märtsiks peab olema juhatuses meilile laekunud taotlus antud klubi noortele 
stipendiumi määramiseks 

c. koostada pilootide andmebaas ja täiendada olemasolevaid pildigaleriisid koos andmetega. 

4.            Klubide ja alaliitude ettekanded 

4.1 

a. Raadiolend (Edvin Penart) 
a. F3A: 8 võistlejat, 4 võistlust, Käidi F3A MK etapil Klaipedas 
b. F3P; Saali rentimine omast taskust, esimesed Eesti meistrikad: 17.03.2019. Osaleti 

Leedu lahtistel meistrikatel. Eestlastele AA-19 klassis kolmikvõit 
c. F5J: Eestis 5 etappi, võistlejaid 11;  käidi Lätis ja mõnel Eurotouril; osaleti esimesel 

MM-il; esimese 70 tulemused  on ligikaudu 5% sees. 
b. Vabalend (Urmas Kokk) 

a. Eesti Noortekoondis käis Prilepis, lõppkokkuvõttes jäädi Venemaa järel teiseks. 
b. Eesti seenioritel Maailmakarikavõistlustel tulemusena 1.-2. Kohad. 

c. Rakett (Arvi Polukainen) 

http://www.huviring.ee/


a. Käidi Rumeenias EM võistlusel nii noorte, kui täiskasvanute koondisega. 
d. Õhuvõitlus (Endre Paasoja) 

a. Korraldati 5 etappi, Kiviõli, Rakvere, Kärdla, Keila, Narva 
b. Huvi Venemaalt on suur ja kasvav, Baltikumist on Eesti ainuke, kes võistleb. 
c. Kokku osales ligikaudu 18 pilooti, sel aastal kasvas juuniorite arve kahelt – neljale. 
d. On lootust et Kärdla etapile võiks edaspidi kohale tulla ka Soomlased, Rootslased 
e. Kalendrisse võivad lisanduda Kunda ja Pärnu etapid 

e. Kopterid. Esindaja puudus 

f. Ohilend. Esindaja puudus 

4.2 Klubid  

g. MK Pärnu (Ants Selgoja) 
a. 8 noort, 4 vana 

h. Tartu Mudellenuklubi (Andres Lepp) 
a. 18 noort, 10 vana; 3 võistlust korraldatud.  

i. MK Kotkasulg (..) 
a. Tegevus konserveeritud 
j. MK Nõmme (Ardo Pärna) 
a. 11 vana ja  6 noort 
k. MK Keila (Paavo Pudan) 
a. Koosseis on väike 
l. MK Fun-Fly Club (Jüri Roots) 
a. 54 vana ja 3 noort 
m. MK Fun Pilot (..) 
n. Narva Loomemaja (..) 
o. MK Kullo (Marko Roolaid 
p. MK Hiiumaa (Andres Prosper) 
a. 15 vana ja 48 noort 
q. Kopteriklubi (Indrek Hiie) 
r. SkyMastersClub 

 

5.        Kalenderplaani kinnitamine 

6.        Parim sportlane mudellennus 

Seenior: Dimitri Varfolomejev, kinnitatud 

Juunior: Karl Kreis, kinnitatud 

7.        Juhendid ja määrustikud 

A.Lepp ettepanek: Nö väikeste klasside võistlejatel ei ole Eesti sisestes võistlusteks vaja Fai litsentsi vaid 
piisaks Eesti litsentsist 

Jaanuari jooksul peab esitama juhatusele 2020 klasside juhendid ja kalenderplaani. 



8.        Tasud aastal 2020, ettepanek ELFi üldkoosolekule 

 

MLÜ tasud: 

 Võistlustasud:Seeniorid: ülempiiri kehtestab võistluse korraldaja. 8 € kannab võistluste korraldaja iga 
osalenud seeniori arvelt MLÜle;  

A. Lepp ettepanek tõsta 10€ peale. Hääletamisega kinnitatud! 

A. Lepp ettepanek, et võistlustasu tuleks kirjutada sisse võistlusjuhendisse/kalendrisse ning anda teada 
osalejatele mõistliku aja jooksul enne võistlust. 

 

- Noored (19.a. ja nooremad): 3  €  , millest 3  €   saab MLÜ. 

Reegel kehtib erandita kõikidele aladele ja korraldajatele! 

35€ kodulehe hoolduskulu. 

 

ELF tasud 

100 € klubi liikmestasu, 

sportlitsentsi tasu 20  €   ja noor 5 € 

9.         Kohal algatatud küsimused/teemad 

 

ELF tasud MLÜ käest võivad tõusta FAI tasude tõusmise tõttu. 

 

Koosoleku lõpp kell 14 50  

Koosolekul osales 13 inimest. 

Protokollis: Pärtel Peeter Kruuv 


